uroczyste przekazanie sztanDaru szkole poDstawoweJ w opatowcu
im. marszałka JÓzefa piłsuDskieGo

DR OD Z Y M I E S Z KA ŃCY G MINY O PATO W IE C
Podsumujmy kolejny rok, spójrzmy jeszcze raz na wydarzenia, które nie
tak dawno temu zaistniały. O niektórych z nich słyszeliśmy, w innych niejednokrotnie sami uczestniczyliśmy. Niektóre są wręcz całkiem nieznane, a przez to
może bardziej interesujące. Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy zestawienie i przypomnienie najważniejszych faktów, które zaistniały w naszej gminie
w 2017 roku. To gmina jest najmniejszym, samodzielnie zarządzanym obszarem. W niej realizowane są zadania wspólne w administracji, edukacji,
opiece społecznej i kulturze. Obszarem jej działania jest również dbałość
o powierzone mienie i infrastrukturę.
W każdej wspólnocie, najważniejsi są ludzie, którzy ją tworzą. Zarówno
indywidualnie, jak i działający w zrzeszeniach, kołach czy stowarzyszeniach.
Oni nadają jej sens, pomysłami i pracą. Nakreślają kierunki jej funkcjonowania i dbają o ciągły rozwój.
By skutecznie zarządzać tak złożonym organizmem jakim jest gmina,
społeczeństwo wybiera wójta gminy, radnych oraz sołtysów. Każdy z wybranych winien swoją rolę wypełniać jak najlepiej, kierując się uczciwością
i troską o dobro wspólne. Ocenę za wykonaną pracę wystawia społeczeństwo przy urnie wyborczej, na zebraniach wiejskich, spotkaniach, ale również w zwykłej, bezpośredniej rozmowie.
W ciągu całego życia, nieustannie podejmujemy różne decyzje. Planujemy na dzień, tydzień, rok do przodu. Ważne, by jak najwięcej pomysłów
wprowadzać w życie, nie zostawiać spraw niedokończonych. Czasami decyzję trzeba podjąć w przeciągu kilku minut. Miarą dla właściwie zarządzanej
gminy jest przyjazny urząd, zadbane, na wysokim poziomie szkoły, dobrze
utrzymane drogi, remizy strażackie i świetlice wiejskie. To również zaangażowanie mieszkańców, dbałość o dobro społeczne, pamięć i symbole.
Pozwólcie więc Państwo na zaprezentowanie dokonań i wydarzeń,
w których razem uczestniczyliśmy. Z racji ograniczonego formatu publikacji, wybiórczo ale starannie, postaramy się podać jak najwięcej istotnych
danych.
Współpraca, symbole i pamięć historyczna...
Dzień Strażaka, Dzień Kobiet i Wianki nad Wisłą, turnieje, zawody,
uroczystości... Czy dałoby się je zorganizować bez udziału mieszkańców?
Czy wystawę koni też? A drugie już w naszej historii, jakże udane, dożynki
powiatowe, tym razem w Rogowie? To wszystko przecież zaistniało wspólną
pracą i wysiłkiem wielu ludzi.
Święto Niepodległości, rocznica Pacyfikacji Opatowca, troska o Mogiłę
856. żołnierzy z I Wojny Światowej w Opatowcu, Mogiła w Mistrzowicach.
Uroczystości wrześniowe w Ksanach, Kocinie, Charbinowicach i Czarkowach. To wszelkiego rodzaju święta i apele. Organizowane są jasełka,
mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, występy w Domu Kultury. Wszędzie zaangażowanie mieszkańców, pań z kół gospodyń, strażaków, młodzieży szkolnej
i harcerzy.
Z pewnością, pięknym przykładem współpracy, była inicjatywa stowarzyszenia działającego w naszej gminie, przy imponującym i aktywnym oddźwięku społecznym. To cykl wydarzeń poświęconych pamięci o Marszałku
Józefie Piłsudskim w 150. rocznicę Jego urodzin i Jego związkach z Naszą
Ziemią. Zwieńczeniem tych działań było uroczyste nadanie sztandaru szkole
podstawowej w Opatowcu.
Przywróciliśmy pamięć o zapomnianym bohaterze Ks. Franciszku
Plucie z Kociny, dobrodzieju dla setek ocalonych sierot wojennych na bezkresnym obszarze Związku Sowieckiego, o Zbrodni w Katyniu, Ostaszkowie
i Miednoje.
Z pradawnego Opatowca pochodził Andrzej Świerad, zwany Żurawkiem, pierwszy polski święty. Zagospodarowaliśmy teren koło źródełka
sprzed 1000 lat, wraz z wytyczoną leśnym duktem ścieżką. Archeolodzy
z Krakowa odkryli i eksplorowali w Rzemienowicach osadę z czasów rzymskich, sprzed 2000 lat.

Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec

Inwestycje, parę liczb w przybliżeniu...
Dbamy nieustannie o poprawę stanu technicznego naszych dróg.
To bieżące ich utrzymanie, ale też kolejne odcinki asfaltowej, nowej nawierzchni. W roku ubiegłym wyremontowaliśmy dalsze siedem kilometrów.
Pozyskaliśmy na ten cel z Budżetu Państwa aż 1,2 mln. zł., przy 400 tys.
zł. zaangażowanych środków własnych. To już 37 km. dróg asfaltowych
w ciągu ostatnich lat.
Znakomicie ułatwi dalsze skomunikowanie naszej gminy most na Wiśle
w Nowym Korczynie, usytuowany obok dotychczasowej przeprawy promowej, z realną szansą wybudowania do 2020 roku.
Remontujemy w dalszym ciągu budynki gminne, świetlice wiejskie
i remizy strażackie. Tegoroczny koszt to ok. 300 tys. zł. Znaczące prace
wykonano tym razem w Charbinowicach, Kamiennej, Rogowie, Opatowcu
i Kęsowie. Wymieniliśmy również dach na Urzędzie Gminy, wzmacniając go
wieńcem, przebudowując szczyty, wylewając posadzkę na istniejącej powale. Kolejnym etapem będą dalsze prace wewnątrz, pozyskaliśmy na nie
ponad 200 tys. zł.
Bardzo ważnym, swoistym „oczkiem w głowie” dla naszej gminy jest
edukacja najmłodszych. W wyniku reformy systemu oświaty, a w konsekwencji wygaszania gimnazjów, powróciliśmy znów do dwóch szkół podstawowych. W ubiegłym roku poczyniliśmy w nich kolejne, znaczące inwestycje. W szkole w Opatowcu zainwestowaliśmy środki w wysokości 700 tys.
zł. Przeprowadziliśmy remont dawnej części gimnazjalnej, przeznaczonej
obecnie dla przedszkola. Dokonaliśmy niezbędnych zakupów sprzętu, na
bieżąco realizując liczne, ciekawe, skierowane dla przedszkolaków zajęcia.
Tyle samo, z pieniędzy unijnych, wydamy na nowopowstające, w najwyższym standardzie, przedszkole w Krzczonowie. To nie koniec, bo potrzeb
w dalszym ciągu jest wiele.
Około 450 tys. zł. to poniesiony już koszt wybudowania dwudziestu
sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków. W kwocie ponad pół mln.
realizujemy w GOPS w Opatowcu projekt, przeznaczony dla pozostających
bez pracy mieszkańców naszej gminy. Przeszło1,2 mln. zł. wyniosło świadbiuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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czenie z programu 500 plus. Dodatkowo, czterokrotnie zapewniliśmy pomoc
żywnościową z Banku Żywności dla kilkuset osób w trudnej sytuacji finansowej.
Mając świadomość, że połączenie sił daje większą szansę realizacji
planowanych zadań, zawarliśmy porozumienie z sąsiednimi samorządami
na realizację dwóch ważnych projektów. Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, wspólnie z gminami: Wiślica, Nowy Korczyn i Czarnocin, dwumilionowy wniosek na wybudowanie instalacji solarnych dla przeszło dwustu
gospodarstw naszej gminy. Wspólnie z Powiatem Kazimierskim i gminami
Kazimierza Wielka, Czarnocin i Wiślica, przygotowujemy się do ogłoszenia
przetargu na wykonanie ścieżki rowerowej w Kamiennej, po śladzie dawnej
kolejki wąskotorowej. To ponad 250 tys. zł.
Złożyliśmy wniosek, za 1,2 mln. zł., dotyczący wymiany całego istniejącego oświetlenia ulicznego w naszej gminie na nowoczesne lampy
LED. Złożyliśmy wniosek dotyczący rewitalizacji Opatowca na kwotę ponad
4,3 mln. zł.
Przy budżecie ok. 14 mln. zł. zadłużenie gminy wynosi ok 4 mln. zł.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych wymusza również konieczność inwestowania funduszy własnych. Warto zauważyć, że każda uruchomiona
z budżetu gminy na potrzeby inwestycyjne złotówka, wspierana jest trzema
lub czterema złotymi pozyskanymi z zewnątrz. Rokrocznie daje to realne
miliony złotych.

W obliczu przytoczonych zadań, prac i inwestycji, pozwólcie więc
Państwo na niewielką dygresję i nawiązanie do początku mojej wypowiedzi.. Czym naprawdę jest wspólnota? To praca z ludźmi, dla nich i pośród
nich. Codzienne, rozliczne rozmowy, telefony, wsłuchiwanie się w potrzeby
mieszkańców, zebrania wiejskie, spotkania ze strażakami, z paniami z KGW.
Przywołam nieocenioną rolę naszych sołtysów, zaangażowanie, organizowanie zebrań z mieszkańcami i informowanie o rzeczach istotnych w relacji
pomiędzy gminą i sołectwem.
Wszystko to tworzy obraz gminy, artykułuje potrzeby i zakres zadań dla
dalszej pracy. Oczywiście, realizacja tych planów i zamierzeń jest możliwa
dzięki współdziałaniu Wójta z Radą Gminy. Wspólnie podejmujemy wiele
ważnych, dotyczących naszej gminy decyzji. Cieszę się, że ta współpraca
układa się bardzo dobrze.
Zapewniam jednocześnie, że gmina w dalszym ciągu będzie przyjazna
dla mieszkańca, będzie aktywnie poszukiwać możliwości i wykorzystywać
szanse, które przed nią się pojawią.
Życzę Państwu miłej lektury.
Z wyrazami szacunku,
Wójt Gminy Opatowiec

S Z A N O W N I PA Ń S T W O !
Europejska Karta Samorządu Lokalnego – ratyfikowana przez Polskę
– określa zasady samorządu terytorialnego. Stwierdza ona: „Samorząd
terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnej, w granicach
określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią
spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”.
Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę. Potwierdza to art. 16 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału administracyjnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”. To stwierdzenie zostało powtórzone w ustawie o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Pojęcie gmina zawsze należy rozumieć
dwojako: jako pewien obszar i jako wspólnotę mieszkańców.
W art. 16 ust. 2 Konstytucji czytamy: „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw
istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność”. Należy pamiętać, że mając prawo do podejmowania decyzji, ponosi się zawsze odpowiedzialność za ich skutki.
Decyzje władz samorządowych obowiązują wszystkich mieszkańców.
Samorząd stanowi władzę publiczną, której wszyscy mieszkańcy muszą się
podporządkować. Nikt nie może się „wypisać” z gminy.
Najcenniejszym zasobem każdej wspólnoty samorządowej są mieszkańcy, czyli kapitał społeczny. Ustawiczny rozwój gminy jest zasługą wielu działaczy aktywizujących społeczności lokalne, ale przede wszystkim
mieszkańców, tworzących wspólnoty samorządowe. Troska o wspólne
sprawy, zaangażowanie i codzienne działanie, przyczyniają się do pozytywnych zmian i stałej poprawy jakości życia. Współpraca samorządowców
i lokalnej społeczności przynosi wymierne efekty. Z dumą i satysfakcją myślę
o mieszkańcach Gminy Opatowiec, pracownikach Urzędu Gminy, jednostek
organizacyjnych, sołtysach, lokalnych liderach. Wspólne działania, podejmowane na wielu płaszczyznach życia - społecznego, gospodarczego czy
kulturalnego - są wyrazem świadomego wyznaczania celów, dojrzałości
i odpowiedzialności za to, co pozostanie na lata. Przypomnę tylko dwie duże

4

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

Andrzej Malec - Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

imprezy zorganizowane w 2017 roku – wystawa koni i dożynki powiatowe
– które były organizowane przy bardzo dużym udziale mieszkańców gminy.
Pocieszający jest fakt, że grono osób chętnych do współpracy systematycznie się powiększa.
W Biuletynie przeczytają Państwo o efektach współpracy władz samorządowych i mieszkańców gminy w roku 2017.
Życzę Państwu miłej lektury.
mgr Andrzej Malec
Przewodniczący Rady Gminy

G m inn y Dzie ń B a b c i i D z i a d k a 2017

W Domu Kultury w Opatowcu, w niedzielę 22 stycznia 2017 r., odbyła się
miła uroczystość, występy wnucząt dla ukochanych Dziadków. Za ich miłość
i trud, za pomoc w wychowaniu i przekazywanie najlepszych wartości i tradycji.
Dzieci, w zaledwie dwa tygodnie, pod okiem Pani Katarzyny Szczerby, przygotowały piękny, barwny i jak zawsze niezwykle poruszający spektakl pt. „Kot
w Butach”. Zaprezentowały tę opowieść wszystkim obecnym. Już przywykliśmy,
że spektakle w wykonaniu uczestników Kółka Teatralnego działającego przy Zespole Szkół w Opatowcu, są na naprawdę wysokim poziomie. Występ został

nagrodzony dużymi brawami oraz słodyczami przyniesionymi przez naszych
gości. Przy tak ważnej okazji nie mogło zabraknąć życzeń dla Babć i Dziadków.
Dzieci zrobiły to śpiewająco, życzenia od Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka
przekazała prowadząca uroczystość Beata Adamczyk, dołączyli się do nich także goście: Michał Szczerba - Radny do Rady Powiatu i Elżbieta Szczęsna-Kusak
– Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu.
Podczas słodkiego poczęstunku był czas na chwilę rozmowy, a także wysłuchanie dzieci, które dla swych Dziadków przygotowały piosenki i wiersze.

J u bi le us zowy X G min n y D z ień Kobiet
w Krzcz on ow ie 2017

Jubileuszowy - X Gminny Dzień Kobiet odbył się 12 marca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krzczonowie.
Gminny Dzień Kobiet w Krzczonowie od lat niezmiennie cieszy się bardzo
dużą popularnością. Również w tym roku na uroczystość przybyło ponad 200
Pań z terenu gminy Opatowiec oraz zaproszeni goście: Krystian Jarubas – Poseł

na Sejm RP, Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego, Mirosław Pawlak – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
OSP RP i wieloletni Poseł na Sejm RP, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Piotr
Wrześniewski – Komendant Powiatowy Policji, Marek Krupa – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, Bożena Pytel – Dyrektor Powiatowego
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Centrum Pomocy Rodzinie, Radni Rady Powiatu wraz z Przewodniczącym Markiem Augustynem, Radni Rady Gminy wraz z Przewodniczącym – Andrzejem
Malcem, Sołtysi, Dyrektorzy oraz Kierownicy i Pracownicy instytucji gminnych
i powiatowych.
Uroczystość rozpoczęła się życzeniami dla wszystkich Pań złożonymi przez
Wójta oraz zaproszonych gości. Następnie Panowie wręczyli Paniom kwiaty
ufundowane przez Gminę Opatowiec.
Na scenie zaprezentowały swój program artystyczny dzieci i młodzież
z Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz osoby
uczęszczające na zajęcia artystyczne organizowane przez Instytucję Kultury
w Opatowcu. Na scenie wystąpiła również reprezentacja Krzczonowa, która
wspólnie zaśpiewała ułożoną specjalnie na tę okoliczność piosenkę.
Gwiazdą wieczoru był kabaret „Na żarty” z Kielc, który bawił publiczność
przez ponad godzinę prezentując premierowy recital przygotowany specjalnie
z okazji Dnia Kobiet.
Nad przebiegiem uroczystości czuwała prowadząca Beata Adamczyk –
Dyrektor Instytucji Kultury. Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas
na wspólną zabawę przy muzyce zespołu Top Secret.
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Serdeczne podziękowania należą się mieszkańcom Krzczonowa, na czele z Sołtysem - Marianem Gruszką, Kołem Gospodyń Wiejskich z Krzczonowa,
Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzczonowa oraz pracownikom instytucji gminy,
młodzieży, dzieciom i wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości, w jej obsługę oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa.
Tegoroczny XI Gminny Dzień Kobiet odbędzie się dnia 11 marca o godzinie
15:00. Serdecznie zapraszamy.

Rodzi n ne św iętowa n IE w D o mu K u ltu ry
w O patowc u

Samorządowa Instytucja Kultury we współpracy z Zespołem Szkół w Opatowcu zorganizowała obchody trzech ważnych świąt: Dnia Matki, Dnia Dziecka
i Dnia Ojca. Już po raz czwarty nasze „Rodzinne Świętowanie” sprawiło wiele
radości nie tylko dzieciom, ale także rodzicom.
Miłych wrażeń dla rodziców dostarczył przygotowany przez dzieci z oddziałów przedszkolnych pod okiem opiekunów niemalże kabaretowy program
artystyczny, podczas którego doskonale bawili się wszyscy uczestnicy imprezy.
Furorę zrobił także góralski taniec zaprezentowany przez najmłodszą
przedszkolną grupę.
Swoje talenty podczas uroczystości zaprezentowała młodzież uczestniczą-

ca w zajęciach w Domu Kultury w Opatowcu. Dużym zainteresowaniem wśród
uczestników imprezy cieszyły się stoiska z robotyki zamówione z okazji Dnia
Dziecka przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka.
Za świetne występy młodym artystom podziękował koszem słodyczy Radny
Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba. Wszyscy uczestnicy chętnie częstowali się przygotowanymi przez rodziców domowymi wypiekami.
Wspólna zabawa z animatorem dzieci i rodziców zakończyła zaplanowane
na ten dzień wydarzenia.
Liczne atrakcje i piękna pogoda sprzyjały miłemu spędzeniu czasu przez
całe rodziny w naszej Instytucji.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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W ian k i n a d W i s ł ą

Mieszkańcy gminy Opatowiec świętowali obchody Nocy Świętojańskiej w niedzielę 25 czerwca
2017r.
Pan Wójt na wstępie w kilku zdaniach przypomniał historię odradzania się tej tradycyjnej uroczystości w naszym pięknym Opatowcu. Przywróciły ją
do kalendarza imprez Panie z miejscowego KGW,
które do dziś aktywnie wraz z druhami z OSP włączają się w jej organizację. W tym roku Panie zaprezentowały kilka piosenek oraz krótki referat związany z obchodami „Roku rzeki Wisły”. Artystkom
akompaniował Wiesław Tomal. Panowie Strażacy,
jak co roku strzegli ognia podczas wspólnego grillowania. A zanim ono nastąpiło uczestnicy obejrzeli
wspaniałe występy w wykonaniu najmłodszych.
Brawurowy taniec podopiecznych Aleksandry
Cugowskiej, do piosenki „Takiego Janicka” rozruszał
wszystkich uczestników. Kolejnym punktem programu był spektakl teatralny, stanowiący zakończenie
projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną - „Kultura i sztuka dobrym startem dla malucha”, dofinansowanego przez Fundację BGK. Mali
artyści swym występem przypomnieli kanon bajek,
które wszyscy pamiętamy z dzieciństwa. Bohaterowie różnych bajek spotkali się w jednej historii,
która jak to w bajkach bywa na szczęście dobrze
się skończyła. Za wspaniałe wykonanie artyści oraz
prowadząca grupę Katarzyna Szczerba, zostali nagrodzeni dużymi brawami.
Duże emocje towarzyszyły jak zawsze konkursowi wianków. Komisja w składzie: Elżbieta Szczęsna-Kusak – przewodnicząca oraz Tomasz Paluch,
Jarosław Naporowski i Michał Szczerba, miała niemałe wyzwanie. Wszystkie wianki (a było ich niemal
pięćdziesiąt) były przepiękne. Ostatecznie wybrano
trzy naj... Okazało się, że ich wykonawcami było
troje młodych ludzi: Eryk Porada z Rzemienowic,
Maja Kowalska z Krzczonowa i Natalia Kozanecka
z Gabułtowa. Zwycięzcy zostali nagrodzeni przez
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Pana Wójta słodkim upominkiem. Niespodziankę
uczestnikom sprawili starsi aktorzy, w większości
uczniowie Gimnazjum. Pełniąc rolę wolontariuszy,
w akcji charytatywnej na rzecz swojego młodszego
kolegi – Huberta Indelaka, który zmaga się z ciężką
chorobą, wcielili się w postacie Smerfów i zaprezentowali swój taniec. W akcję włączyły się także
wszystkie działające na terenie gminy Opatowiec
Koła Gospodyń Wiejskich. Panie upiekły pyszne ciasta, którymi częstowano uczestników.
Dzięki szczodrości uczestniczących w imprezie osób udało się zebrać 3 814,39 zł. Kwota zasiliła konto chłopca założone przez Fundację Pomocy
Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”.
Zanim piękny i barwny korowód udał się nad
Wisłę, gdzie z jej nurtem, przy śpiewie piosenek i radości najmłodszych uczestników, puszczono wianki, swoje pięć minut miały najmłodsze wokalistki.
Dziewczynki na małej scenie przed Domem Kultury
zaprezentowały kilka utworów. Na zakończenie imprezy zaprezentował się młodzieżowy zespół „Power
Dance”.
Bardzo się cieszymy, że te piękne tradycje
przekazywane z pokolenia na pokolenie są w Opatowcu kultywowane i z każdym kolejnym rokiem
przyciągają większe grono uczestników.
Obchody Nocy Świętojańskiej, u nas nazywane
Wiankami nad Wisłą w Opatowcu, udaje się organizować dzięki wspólnemu działaniu i zaangażowaniu
wielu osób i instytucji. Za co serdecznie im dziękujemy.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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X VIII ŚWIĘTOKRZYSKI MŁO D ZIE Ż OWY
C H AMPIONAT KONI MAŁOPOLSKIC H

Już po raz osiemnasty na opatowieckich błoniach odbył się Świętokrzyski
Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich.
Ta dwudniowa, ponadregionalna impreza, jak co roku przyciągnęła licznych gości z kraju i z zagranicy.
Organizatorami Championatu byli: Wójt Gminy Opatowiec, Starosta Powiatu Kazimierskiego i Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach. Championat
objął patronatem Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a patronat medialny sprawowały: TVP Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia i Tygodnik Ponidzia.
Przez cały weekend na malowniczych opatowieckich błoniach prezentowali
swoje konie prywatni hodowcy z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego,
podkarpackiego i łódzkiego.
W sobotę 8 lipca odbyła się pierwsza część championatu obejmująca wycenę koni w poszczególnych klasach i ocenę użytkową w tzw. korytarzu.
W niedzielę 9 lipca, podczas drugiego dnia końskich zmagań dokonano wyceny koni w poszczególnych klasach oraz wybrano Super-Championa 2017 r.,
którym został dwuletni ogier Decybel First z Głuchowa (woj. podkarpackie).
Ogółem zaprezentowano 38 koni, w tym 15 ogierów i 23 klacze.
Tytuł Championa Hodowlanego Ogierów 2017 zdobył „Epos AA” z Klepaczy,
gm. Brody (woj. świętokrzyskie), a tytuł Championa Hodowlanego Klaczy 2017
zdobyła „Hegzema” z Głuchowa, gm. Łańcut (woj. podkarpackie).
Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk
witając przedstawicieli władz szczebla centralnego, wojewódzkiego, powiatowego, przedstawicieli samorządów gmin oraz wszystkich przybyłych na wystawę miłośników koni. Szczególne miejsce zajęło wspomnienie i podziękowanie
dla zmarłego Wojciecha Janowskiego - inicjatora i współtwórcy Championatu
Koni Małopolskich w Opatowcu, wielkiego pasjonata, hodowcy i miłośnika koni
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arabskich i małopolskich. Jak co roku, nieodłączną częścią Championatu była
prezentacja bogatego dorobku i oferty promocyjnej gminy Opatowiec, powiatu
kazimierskiego i instytucji działających na tym terenie, pokazy bryczek i zaprzęgów konnych wraz ze sztuką powożenia oraz umiejętności i kunszt jazdy
konnej. Tradycyjnie historyczną prezentację przedstawił publiczności Szwadron
Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
Część artystyczna rozpoczęła się od występu orkiestry dętej OSP Kocina,
która zaprezentowała utwory patriotyczne.
Następnie na scenie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, grę na
instrumentach, układy taneczne i inne umiejętności uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Opatowcu, Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz uczestnicy
zajęć koła muzycznego działającego przy Domu Kultury w Opatowcu. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne gminy Opatowiec,
na którym czekały liczne gadżety, widokówki oraz materiały zawierające informacje o gminie i jej atrakcjach. Stoiska promocyjne przygotowały m.in Zespół
Szkół w Opatowcu, KRUS Kazimierza Wielka, BS Kielce Oddział Nowy Korczyn,
ARiMR Oddział w Kazimierzy Wielkiej, WKU Busko-Zdrój oraz Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, prezentujące wystawę upamiętniającą Józefa
Piłsudskiego i pierwsze boje Legionistów na terenie gminy Opatowiec.
Tradycyjnie nie zabrakło Pań z Kół Gospodyń Wiejskich, które częstowały
przybyłych gości lokalnymi przysmakami podkreślając bogatą tradycję kulinarną regionu. Stoiska przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Rogowa, Kamiennej, Kociny, Krzczonowa, Rzemienowic i Senisławic.
Po zakończeniu części oficjalnej Championatu, po występach dzieci
i młodzieży, wystąpiły gwiazdy wieczoru, zespoły: Lesioki, CamaSutra i Soleo.

Od późnego wieczoru niemal do białego rana trwała zabawa taneczna przy
muzyce zespołu Top Secret. Część artystyczną prowadziła dyrektor Instytucji
Kultury w Opatowcu - Beata Adamczyk.
Wójt Gminy Opatowiec dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy, w tym również do zapewnienia bezpieczeństwa podczas jej
trwania, Wspólnocie Opatowieckiej za udostępnienie Błoń, jednostkom OSP

z terenu gminy, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Opatowca, służbom porządkowym, policji, pracownikom pogotowia ratunkowego, inspekcji weterynaryjnej,
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół,
pracownikom oświaty, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim, którzy nie zostali
tu wymienieni.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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POWIATOWE ŚWIĘTO PLON ÓW - RO G ÓW 2017

„Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom”
Zgodnie z wieloletnią już tradycją nadszedł czas podziękowania za tegoroczne zbiory wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw.
W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w Rogowie odbyło się „Powiatowe Święto
Plonów”. Gmina Opatowiec była gospodarzem dożynek organizowanych wspólnie przez Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka i Starostę Powiatu
Kazimierskiego - Jana Nowaka. W uroczystościach wzięły udział delegacje dożynkowe z gmin: Kazimierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Skalbmierz i oczywiście
Naszej Gminy.
Honory tegorocznych Starostów Dożynkowych pełnili: Pani Agata Radosz
z Gunowa-Kolonii (gm. Kazimierza Wielka) i Pan Janusz Bomba z Rogowa (gm.
Opatowiec).
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Uroczystość zainaugurował przemarsz barwnego korowodu dożynkowego, na którego czele byli Starostowie Dożynek, Gospodarze Dożynek i kolejno
reprezentacje poszczególnych gmin Powiatu Kazimierskiego i sołectw gminy
Opatowiec. Pierwszym w orszaku był wieniec Sołectwa Rogów, które w tym dniu
gościło wszystkich uczestników Powiatowego Święta Plonów. Delegacje dożynkowe przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny paradnie przemaszerowały pod Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Rogowie, gdzie zostały powitane
przez księdza proboszcza - Roberta Boreckiego. Część obrzędową tradycyjnie
rozpoczęła dziękczynna Msza Święta w intencji rolników, z poświęceniem bochnów chleba i wieńców dożynkowych. Następnie wszyscy udali się na plac obrzędowy, gdzie odbyła się główna część uroczystości, którą poprowadziła Beata
Adamczyk – Dyrektor Instytucji Kultury.

Przybyłych na Święto Plonów gości powitał Sławomir Kowalczyk - Wójt
Gminy Opatowiec i Jan Nowak – Starosta Kazimierski. Wśród zaproszonych gości obecni byli Posłowie na Sejm RP Krystian Jarubas i Michał Cieślak, Poseł do
Parlamentu Europejskiego VII kadencji - Paweł Zalewski, Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Tadeusz Kowalczyk, Wicestarosta
Kazimierski – Michał Bucki, Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Augustyn,
Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka - Adam Bodzioch, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz - Michał Markiewicz, Wójt Gminy Bejsce - Józef Zuwała,
Wójt Gminy Czarnocin - Maria Kasperek, Wójt Gminy Nowy Korczyn - Paweł
Zagaja, Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec – Andrzej Malec, Komendant
Powiatowy Policji – mł. insp. Piotr Wrześniewski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – kpt. Marcin Oziębło, radni powiatowi, radni gminni,
sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy i pracownicy jednostek z terenu powiatu
kazimierskiego oraz mieszkańcy. Nie zabrakło również przedstawicieli mediów
– gazety „Echo Dnia” i „Tygodnika Ponidzie”.
Rozpoczynając obrzęd dożynkowy Starostowie Dożynek przekazali na ręce
Wójta Gminy Opatowiec i Starosty Kazimierskiego bochny chleba wypieczone
z mąki z tegorocznych zbiorów. Gospodarze uroczystości przyrzekli dzielić chlebem sprawiedliwie, tak by nikomu go nie zabrakło, po czym częstowali wszystkich uczestników święta.
Kolejnym etapem dożynek była prezentacja wieńcy dożynkowych i ich obśpiewanie. Komisja konkursowa wybierała najpiękniejszy i oceniała zgodność
konstrukcji z regulaminem oraz ogólne wrażenie artystyczne. Uznano, że Powiat
Kazimierski na Dożynkach Wojewódzkich w podkieleckim Masłowie dnia 3 wrze-

śnia będzie reprezentował misternie zdobiony wieniec dożynkowy z Rogowa.
Tegoroczne Dożynki Powiatowe miały również charakter gminny, ponieważ
oprócz najpiękniejszych wieńców dożynkowych z każdej z 5 gmin powiatu kazimierskiego, zaprezentowano także 12 wieńców z gminy Opatowiec. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście mogli podziwiać regionalne stroje reprezentantów
poszczególnych gmin i posłuchać ludowych przyśpiewek w ich wykonaniu.
Podczas uroczystości dożynkowych można było odwiedzić liczne stoiska
promocyjne Kół Gospodyń Wiejskich, wystawy płodów rolnych oraz skosztować
wybornych potraw regionalnych. Wśród wystawców znalazły się też instytucje
i organizacje takie jak: ŚODR Modliszewice, ARiMR Kazimierza Wielka, KRUS
Placówka Terenowa w Kazimierzy Wielkiej, Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Busku-Zdroju, Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej,
Powiatowy Urząd w Kazimierzy Wielkiej, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Gmina Kazimierza Wielka i w centralnym miejscu Gmina Opatowiec.
Uroczystości dożynkowe były dobrą okazją do ogłoszenia wyników XIX edycji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, w którym
I miejsce zajęło gospodarstwo państwa Renaty i Witolda Wróblów z Rzemienowic.
Podczas Powiatowego Święta Plonów każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko i wiele atrakcji: karuzela, dmuchany zamek, strzelnica, przejażdżki konne, kramy z zabawkami, wata cukrowa
i inne, dużym zainteresowaniem cieszyli się spacerujący między tłumem szczudlarze i postacie z bajek.
Po części obrzędowej, na estradzie w programie artystycznym wystąpiła kapela ludowa Nadwiślanie, zespół Gabułtowianki, zespół Avangarda Band
oraz utalentowana młodzież szkolna. Dożynki zakończyła tradycyjna zabawa
taneczna.
Wójt Gminy Opatowiec serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i przygotowanie uroczystości dożynkowych. Dziękujemy
rolnikom, mieszkańcom, sołtysom, radnym, pracownikom urzędu gminy, pracownikom szkół, strażakom, darczyńcom oraz wszystkim, którym bliskie jest
piękno i dobro naszej gminy. Szczególne słowa uznania kierujemy do społeczności gościnnego sołectwa Rogów na ręce Sołtysa - Pana Tomasza Nowaka,
a także Pani Elżbiety Szabli - Przewodniczącej KGW Rogów i Pana Mieczysława
Boksy – Prezesa OSP Rogów.
Wyjątkowa atmosfera, wspaniała pogoda w scenerii historycznego Rogowa na długo pozostanie w pamięci wszystkich mieszkańców Gminy Opatowiec.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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XVII Świętokrzy sk i e D o ż yn k i Wo j ewód z ki e
w M a s łow i e

Dnia 3 września 2017 r. w Masłowie koło Kielc odbyły się tradycyjne Dożynki Wojewódzkie.
Główne uroczystości rozpoczęła Msza Św. odprawiona w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Masłowie. Następnie barwny korowód przemaszerował na płytę lotniska, gdzie reprezentacje poszczególnych powiatów z województwa świętokrzyskiego zaprezentowały swój dorobek kulturalny i bogato
zdobione wieńce dożynkowe.
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, będący zarazem gospodarzem dożynek w słowach skierowanych do uczestników uroczystości podziękował rolnikom za trud ich pracy i kultywowanie dożynkowych
tradycji.
Powiat Kazimierski w tym roku reprezentował przepiękny wieniec dożynkowy z Rogowa, który zajął pierwsze miejsce podczas Dożynek Powiatowych. Delegacja Sołectwa Rogów, na której czele stali: Tomasz Nowak – Radny i Sołtys,
Elżbieta Szabla - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich wraz z mieszkańcami Gminy Opatowiec wspaniale zaprezentowała się na scenie, a ich wieniec
dożynkowy został wyróżniony. Na Dożynki Prezydenckie - o randze ogólnopolskiej – organizowane w Spale pojechał wieniec Powiatu Sandomierskiego.
W uroczystościach z ramienia Powiatu Kazimierskiego uczestniczyli Jan
Nowak – Starosta, Michał Bucki – Wicestarosta, Marek Augustyn – Przewodniczący Rady Powiatu i Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego – Michał
Szczerba.

Gminę Opatowiec reprezentował Zastępca Wójta Gminy Opatowiec – Łukasz Marzec, w obecności Dyrektor Instytucji Kultury – Beaty Adamczyk i pracowników UG.
Podczas uroczystości miał miejsce także finał wojewódzki konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, podczas którego wyróżnienie
zdobyło gospodarstwo Renaty i Witolda Wróblów z Rzemienowic.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy, a osobom reprezentującym naszą
gminę na tegorocznym Wojewódzkim Święcie Plonów serdecznie dziękujemy.

M e dal d l a wój ta g mi n y
W dniu 27 października 2017 r. w garnizonie w Kielcach, odbyły się uroczyste obchody 99. rocznicy
powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele służb mundurowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej województwa.
Święto było okazją do podsumowania działalności wojskowej, realizowanej na obszarze naszego
województwa, w tym również wręczenia medali i wyróżnień. Szef WSzW nagrodził przedstawicieli władz
rządowych i samorządowych za zaangażowanie w realizację zadań obronnych oraz owocną współpracę
z administracją wojskową województwa.
Wśród wyróżnionych był Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk - uhonorowany pamiątkowym
medalem Administracji Wojskowej, spośród trzech wójtów.
Odznaczenie to jest wymiernym i symbolicznym podsumowaniem realizacji przez Samorząd Gminy
Opatowiec bieżących zadań obronnych, krzewienia i utrwalania pamięci historycznej oraz zachowań patriotycznych. Wyróżnienie, wręczone na ręce Wójta gminy, jest wyróżnieniem dla całej gminy. Jest to docenienie
wieloletniej postawy, wyrażanej i realizowanej przez Samorząd gminy, strażaków OSP, uczniów i pracowników szkół, harcerzy i jakże wielu naszych mieszkańców.
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oB c H o Dy G m in n e G o D n i a s tr a Ż a k a
Święto św. Floriana strażacy z terenu Gminy Opatowiec obchodzili w dniu
3 maja 2017 roku w Rogowie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił ks. Robert Borecki
- proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
Po Mszy Świętej, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny, odbył
się przemarsz pocztów sztandarowych jednostek OSP. Przeglądowi i defiladzie
jednostek OSP przewodniczył Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Nur, który
złożył meldunek Prezesowi Zarządu Gminnego OSP, Wójtowi Gminy dh. Sławomirowi Kowalczykowi.
Obecnych na uroczystości strażaków, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy powitał Prezes OSP Rogów dh Mieczysław Boksa. Obchody „Dnia

Strażaka” swą obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Kazimierskiego, Prezes
Zarządu Powiatowego Związku OSP dh Jan Nowak, Zastępca Komendanta Policji
w Kazimierzy Wielkiej Jacek Piwowarski, Radni Powiatu Kazimierskiego, Radni
Gminy Opatowiec, Sołtysi, mieszkańcy gminy i goście.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj.
świętokrzyskiego Srebrnymi Medalami „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni
zostali druhowie reprezentujący jednostkę OSP Mistrzowice. Odznaczenia wręczono druhom: Łukaszowi Krycy, Wojciechowi Dzięciołowi i Pawłowi Książkowi.
Odznaczonym serdecznie gratulujemy! Strażakom z OSP Rogów i Paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowie dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Gmin n e Z awo dy S p o rtowo - P o ża r n i c ze
w K r z c z o n ow i e

Zawody Sportowo-Pożarnicze, na których prezentowały swoje umiejętności i gotowość bojową jednostki OSP z terenu naszej gminy odbyły się w dniu
18 czerwca 2017 r.
Wspaniała, słoneczna pogoda gwarantowała emocje, sportową rywalizację i dobrą zabawę dla bardzo licznie zgromadzonej publiczności.
Celem zawodów było sprawdzenie oraz podnoszenie gotowości bojowej
i umiejętności strażaków poprzez sportową rywalizację, a także kultywowanie
wśród młodego pokolenia pięknej tradycji związanej z ochroną przeciwpożarową.
Uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk. Na zawody przybyli: kpt. Marcin Żarek - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,
Radni Powiatu, Radni Gminy, Sołtysi oraz Mieszkańcy gminy Opatowiec i Goście. Oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych zapewniła orkiestra dęta
z Kociny. Defiladę uczestniczących jednostek poprowadził Komendant Gminny
OSP dh Tadeusz Nur.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska,
a sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Rafał Kozłowski. Podczas zawodów
Prezydium Zarządu Głównego OSP RP dokonało uroczystego odznaczenia zasłużonych druhów. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: dh Bogusław
Makuch i dh Marek Wiśniewski, natomiast Srebrnym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa uhonorowano: dh Wojciecha Stoksika i dh Łukasza Góraka. Odznaką OSP „Za wysługę XX lat” udekorowano dh Wojciecha Stoksika.
W zawodach wzięło udział 7 jednostek OSP, 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza,
1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach tj. sztafeta
pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.
W kategorii OSP ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce: OSP Krzczonów, II miejsce: OSP Kocina, III miejsce: OSP Charbinowice kolejne miejsca zajęli: OSP Rzemienowice, OSP Mistrzowice, OSP Opatowiec,
OSP Ksany.
KDP: I miejsce KDP Krzczonów, MDP dziewcząt: I miejsce MDP Krzczonów.
MDP chłopców: I miejsce: MDP Ksany, II miejsce: MDP Opatowiec, III miejsce:
MDP Kocina.
Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa na ręce
Sołtysa Mariana Gruszki za wzorowe przygotowanie i organizację zawodów.
Wszystkim mieszkańcom gminy Opatowiec oraz gościom za liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.
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X Powiatow e Z awo dy S p o rtowo - P o ż a r n i c z e
w K azim i e r z y W i e lk i e j

Dnia 2 lipca 2017 roku na stadionie MLKS Sparta odbyły się X Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej - kpt. Marcina Oziębłę oceniła 11
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, 3 Kobiece Drużyny Pożarnicze, 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „chłopięcych” i 4 „dziewczęce”.
Wzorem poprzednich lat, druhowie startowali w dwóch konkurencjach:
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe tzw. bojówka. W zawodach zaprezentowały się również drużyny strażackie z terenu
gminy Opatowiec, tj.: OSP Kocina, OSP Krzczonów, Kobieca Drużyna Pożarnicza

OSP Krzczonów, Młodzieżowa „chłopięca” Drużyna Pożarnicza OSP Ksany oraz
Młodzieżowa „dziewczęca” Drużyna Pożarnicza OSP Kocina.
Zmagania drużyn zostały nagrodzone przez Komendanta Powiatowego PSP
w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcina Oziębłę. Wójta Gminy Opatowiec, który ufundował dyplomy i nagrody reprezentował Zastępca Wójta - Pan Łukasz Marzec.
Zawody sportowo-pożarnicze są sprawdzianem umiejętności drużyn strażackich, a ich organizowanie ma na celu mobilizować i usprawniać zdolność
bojową oraz przygotować najlepsze z drużyn do udziału w zawodach wyższego
szczebla.

P o s ie d zenie Zarzą du Gminne go Z wiązku
OSP RP w Opatowcu

W dniu 19 stycznia 2018 r. w sali Domu Kultury w Opatowcu odbyło się
posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu. Sprawozdanie
z działalności złożył Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Sławomir Kowal-
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czyk. Omówiono plan działalności jednostek OSP z terenu gminy, m.in. terminarz uroczystości państwowych i lokalnych, a także zawodów sportowo-pożarniczych. Podjęto uchwałę w sprawie kampanii zebrań sprawozdawczych.

poDJazD Dl a osÓ B n i e p e ł n o s p r awn y c H
przy szkole p oD s tawow e J w o patowc u
Zrealizowano zadanie pn. „Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Opatowcu dla osób
niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni”.
Wykonawcą inwestycji była firma STARBUD Kamil Starosta z Woli Batorskiej.
Wartość przeprowadzonych prac wyniosła blisko 50 tys. złotych.
Środki finansowe na realizację zadania pochodziły w połowie z budżetu Gminy Opatowiec oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Jest w orkie st r ac H D ęt y c H Ja k a ś s i ł a …
Orkiestra Dęta z Kociny, bo o niej mowa, obchodziła w ubiegłym roku zacny jubileusz 65-lecia
działalności. Te, powyżej przytoczone, znane słowa
piosenki Haliny Kunickiej, wciąż są na czasie. Przekonujemy się o tym podczas różnych uroczystości,
którym towarzyszy oprawa muzyczna Orkiestry Dętej.
Inicjatorami utworzenia orkiestry byli: Stanisław Cabaj i Edward Parlak. Pomysł powołania orkiestry został w tamtym czasie bardzo przychylnie
przyjęty przez mieszkańców Kociny, którzy za własne środki zakupili pierwsze instrumenty muzyczne. Licząca 26 członków orkiestra, zadebiutowała
podczas święta Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia
1952 r., tworząc oprawę muzyczną uroczystości
święcenia płodów rolnych, na zakończeniem prac
żniwnych. W 1983 r. orkiestra została włączona
w struktury Ochotniczej Straży Pożarnej, stając się
orkiestrą strażacką. W ciągu 65 lat istnienia orkiestra miała siedmiu kapelmistrzów. Pierwsze szlify,
nowo powstała grupa muzyczna, zdobywała pod
okiem Jana Grędy – pierwszego kapelmistrza oraz
Józefa Fitko – ówczesnego organisty parafii w Kocinie. Następnie funkcję kapelmistrza objął Franciszek Cabaj, przez kolejnych 18 lat zespół prowadził
Stefan Nowak. Funkcję kapelmistrza orkiestry Dętej
w Kocinie pełnili również: Ryszard Rajczak (zastępca Paweł Masłowski), Stanisław Kosiara (zastępca
Robert Pluta), a w chwili obecnej Robert Pluta.
Z biegiem lat zmieniał się skład i liczba muzyków. Wielu osób, które miały znaczący wkład
w zakładanie i rozwój zespołu, nie ma już dziś
wśród nas...
Obecnie orkiestra liczy 24 członków. Są to: Robert Pluta – kornet I B (kapelmistrz), Andrzej Zioło
– trąbka, Franciszek Masłowski – trąbka I B, Stanisław Widłak – trąbka Es, Stanisław Kozik – klarnet,
Grzegorz Jacek Mystek – saksofon altowy, Zbigniew
Grudzień – tenor, Tadeusz Cieloch – tenor, Mieczysław Kopeć – alt, Jerzy Dynia – puzon, Paweł Ma-

słowski – saksofon tenorowy, Janusz Trojan - bas,
Marek Mystek – saksofon tenorowy, Mariusz Mystek – bas, Andrzej Dybała – werbel, Marek Pluta
(prezes) – bęben i czynele, Bernard Kłos – trąbka,
Damian Kłos – tenor, Mateusz Janiec – saksofon
altowy, Marcin Dybała – werbel, Hubert Lubera –
trąbka, Albert Domagała – trąbka, Adam Domagała
– tenor, Łukasz Kłos – tenor. Orkiestra Dęta z Kociny
uświetnia swą obecnością uroczystości odbywające
się na terenie gminy Opatowiec i uroczystości para-

fialne w Kocinie. Ponieważ orkiestra ma już przez
lata wypracowaną dobrą markę, zapraszana jest do
naszych bliższych i dalszych sąsiadów.
Członkom Orkiestry Dętej z Kociny życzymy
wielu pięknych, kolejnych jubileuszy, by miłość do
muzyki nigdy w Was nie wygasła. Niech realizowana
wspólnie pasja sprawia, że w repertuarze Orkiestry
Dętej stale będą pojawiały się nowe utwory, cieszące słuchaczy, a członkom orkiestry przynoszące
twórczą satysfakcję.
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X L Ogólnopolski Turnie j W ied zy Pożarnicz e j Mło dzi e ż z apobiega pożarom

Dnia 15 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - MŁODZIEŻ
ZAPOBIEGA POŻAROM.
Uczniowie rozwiązywali zadania, które nie ograniczały się tylko do przyczyn
i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale również obejmowały inne
dziedziny pożarnictwa jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się
na system ochrony przeciwpożarowej jak wreszcie historię tej ochrony w naszym
kraju. Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej. Startująca
w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową
i gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w skła-

dzie: mł. bryg. Andrzej Krupa, Sekretarz Oddziału Zarządu Gminnego Związku
OSP Stanisław Kurek oraz Mirosław Gajda i Małgorzata Kryżanowska - Nowakowska nauczyciele Zespołu Szkół w Opatowcu. W młodszej grupie wiekowej
wystartowało po trzech uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie: Weronika Minior, Jakub Grzywna, Kacper Grzywna i Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół w Opatowcu: Aleksandra Dudek, Julia Jabłońska, Marcin Tomasik.
W starszej grupie rywalizowało czworo uczniów Gimnazjum w Opatowcu:
Oskar Jabłoński, Klaudia Marzec, Miłosz Krawczyk oraz Bartosz Niedźwiedź.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Julia Jabłońska
uczennica Szkoły Podstawowej w Opatowcu. W kategorii szkół gimnazjalnych
wygrał Miłosz Krawczyk uczeń Gimnazjum w Zespole Szkół w Opatowcu.

Szkole n i e dl a Po c z tów S z ta nda row y ch
z t e re n u G mi n y O patow i e c

W dniu 6 listopada 2017 r. na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Opatowcu odbyło się szkolenie dla harcerzy oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Naszej Gminy z udziałem Komendanta Gminnego OSP,
druha Tadeusza Nura.
W zajęciach uczestniczyli strażacy-ochotnicy z terenu Gminy Opatowiec
oraz uczniowie ze Szkół Podstawowych w Opatowcu i Krzczonowie. Nadzór
merytoryczny nad przebiegiem szkolenia prowadzili mjr Andrzej Tomczyk oraz
kpt. Jacek Stefaniak z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Buska-Zdroju. Uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny zapoznali się z zasadami zachowania się
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członków pocztów sztandarowych w zależności od uroczystości, w których będą
reprezentować jednostki macierzyste.
W praktyce przećwiczono zachowanie zgodnie z ceremoniałem wojskowym: elementy musztry, maszerowanie ze sztandarem oraz ustawianie się
w kolumnie pocztów.
Możliwe to było dzięki doskonałej współpracy pomiędzy Gminą Opatowiec
a WKU Busko, którego komendantem był ppłk Jarosław Molisak. Pan pułkownik od początku 2018 roku został Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Kielcach.

7 7. ro c zn ic a Zb ro d n i K at y ń s k i e j

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się
uroczysty apel upamiętniający rocznicę mordu dokonanego na polskich oficerach przez NKWD w 1940 roku. Na uroczystym apelu uczniowie zaprezentowali
utwory patriotyczne oraz przygotowali prezentację multimedialną, nawiązującą
tematycznie do tragicznych wydarzeń z historii polskiego narodu. Przypomnieli
również o losach ponad 22 tysięcy polskich jeńców, ofiar masowej deportacji,
na których z woli Stalina wykonano wyrok śmierci strzałem w tył głowy.
W uroczystości prowadzonej przez Elżbietę Szczęsną-Kusak, Dyrektora
Zespołu Szkół w Opatowcu, uczestniczyli: Michał Szczerba – Radny Powiatu
Kazimierskiego, Hubert Krupa – Kierownik USC w Opatowcu, Beata Adamczyk

– Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu, Krystyna Opiatowska-Ciepichał –
emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu wraz z emerytowanymi
nauczycielami i mieszkańcy naszej gminy.
Uczestnicy apelu minutą ciszy oddali hołd poległym Polakom. W tym miejscu przywołano również pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku.
Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz delegacji pod Dąb Pamięci,
by składając wiązanki i zapalając znicze, uczcić pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej, w tym pochodzących z gminy Opatowiec: Franciszka Rokickiego, Zygmunta Pietraszewskiego oraz Franciszka Grudnia.

73 . rocz nica pacy f i k ac j i O patowc a
W ubiegłym roku obchodziliśmy 73. rocznicę
upamiętniającą masowy mord mieszkańców Opatowca w czasie II Wojny Światowej.
Z kart historii…
W godzinach popołudniowych do Opatowca
od strony Nowego Korczyna wkroczył oddział zwerbowanej na Ukrainie niemieckiej policji. Batalion
po wcześniejszym rozpoznaniu terenu dokonał zakwaterowania i umocnienia pozycji, po czym poczynił przygotowania do przeprawy oddziału przez
Wisłę. Tymczasem do Opatowca zbliżyły się miejscowe oddziały partyzanckie, zajmujące pozycje
na skale, nad Wisłą oraz na cmentarzu i posesjach
od północnej strony rynku. Przy próbie okopania
się przez oddziały partyzanckie rozgorzała walka.
Opatowiec został niemal całkowicie spalony, a od
kul i płomieni zginęło 30 mieszkańców Opatowca.
Obchody 73. rocznicy w dniu 28 lipca 2017
roku rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym
w Opatowcu w intencji Ofiar tamtych dni. Inicjatorkami tych uroczystości były Panie Maria Walocha-Grela oraz Irena Domagalska. Następnie lekcję historii usłyszeliśmy w wykonaniu Pań z Koła
Gospodyń Wiejskich z Opatowca, które przybliżyły

wszystkim uczestnikom wydarzenia tamtych dni.
Po Mszy Św. delegacja z Urzędu Gminy Opatowiec,
Michał Szczerba i Łukasz Kryca wraz z mieszkańcami udała się na cmentarz parafialny w Opatowcu
i złożyła kwiaty oraz znicze pod pomnikiem upa-

miętniającym ofiary tego tragicznego wydarzenia.
Mogiła na opatowieckim cmentarzu wciąż przypomina o tej tragedii. Nasza lokalna społeczność co
roku pamięta o ofiarach tej masakry, składając
wieńce i znicze pomordowanym.
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Obc h ody 78 . ro c z n i cy w yb u c h u
II Woj n y Ś w i atow e j

W dniu trzeciego września 2017 r., na terenie gminy Opatowiec odbyły się
uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej.
Rozpoczęto je Mszą Świętą w kościele pw. Św. Barbary w Kocinie, odprawioną w intencji poległych żołnierzy przez proboszcza parafii - ks. Wojciecha
Michalskiego. Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny,
poczty sztandarowe OSP Kocina i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, delegacja Urzędu Gminy, mieszkańcy sołectwa, druhowie OSP
w Kocinie oraz przybyli goście przemaszerowali na cmentarz parafialny pod
zbiorową mogiłę, w której spoczywają żołnierze Armii „Kraków”: Jan Bugaj,
Stanisław Feliksik, Adolf Fiszer, Józef Koryczan, Kazimierz Kirkier, Władysław
Ściwiarski, Wilhelm Stera, Stefan Tekielak, Mikołaj Zając, Jan Zalego, Marian
Winiarski oraz 15 niezidentyfikowanych poległych Żołnierzy Września ‘39 r.
Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, Sołtys wsi Kocina - Marek
Pluta oraz Pani Maria Walocha – Grela w swoich wystąpieniach wspomnieli
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o wydarzeniach które rozegrały się na okolicznych polach. Następnie odbył się
apel poległych, odczytany przez Komendanta Gminnego OSP Tadeusza Nura, po
którym na żołnierskim grobie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Delegacja Urzędu Gminy w Opatowcu złożyła również kwiaty na Grobie
Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach, symbolu walk o niepodległość z dnia
14 stycznia 1945r. Kulminacyjną częścią obchodów 78. rocznicy wybuchu II
Wojny Światowej były uroczystości pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. oraz Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach, prowadzone przez Elżbietę
Szczęsną-Kusak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu.
Obchody rozpoczęła Msza Święta polowa, odprawiona przez ks. Dziekana
Marka Małczęcia. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym.
Następnie Wójt Gminy - Sławomir Kowalczyk wspomniał o Żołnierzach,
którzy oddali życie w walce o wolność Ojczyzny. Podkreślił, że coroczne obchody są dowodem pamięci o nich. Podziękował również za obecność pocztom sztandarowym: OSP Ksany, SP Krzczonów, Harcerzom zrzeszonym przy ZS
w Opatowcu, mieszkańcom, gościom, a także dzieciom i młodzieży.
Wojsko Polskie reprezentował ppłk. Jarosław Molisak. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej przybył asp. Mariusz Żulichowski. Obecny był również Radny Rady Powiatu Marian Gruszka oraz Radny
Rady Gminy Zbigniew Bugajski. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pułk Żuawów
Śmierci” z Buska Zdroju - dowodzona przez ppor. Roberta Osińskiego swoją
obecnością uświetniła uroczystość oraz oddała salwę honorową.
Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze.
Uroczystości zakończono programem artystycznym, zaprezentowanym
przez uczniów z Opatowca. Na zakończenie, sołtys Jarosław Szumilas w imieniu

mieszkańców Ksan, podziękował wszystkim przybyłym za ich obecność i godne
upamiętnienie wydarzeń z tamtych lat.
Uroczystości organizowane były przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na
Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec w ramach Programu współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki
nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.
Wójt Gminy Opatowiec składa podziękowania wszystkim osobom, które
zaangażowały się w przygotowanie i przebieg tych patriotycznych uroczystości.

Uro c z y s to ś c i w 103 . ro cznicę Ch rztu Bo jowe go I P ułku
P i e ch ot y Le g ion ów P o ls k ic h w bo ju po d Cz a rkowam i

W niedzielę 24 września 2017 r. pod Pomnikiem „Ku chwale pierwszych
bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarkowach obchodzono 103. rocznicę Chrztu
Bojowego I Pułku Piechoty Legionów Polskich w boju pod Czarkowami oraz 25
rocznicę odsłonięcia i poświęcenia odbudowanego Pomnika Zwycięstwa Legionów.
Czarkowy to miejsce szczególne na mapie historii naszego regionu. Wpisuje się ściśle w związki z Ziemią Opatowiecką, gdzie we wrześniu 1914 r. I Pułk
Piechoty Legionów Polskich przeszedł swój chrzest bojowy w walkach na polach
pod Ksanami, Kociną i Czarkowami.
Tam właśnie mieszkańcy m.in. naszej gminy w kondukcie żałobnym zanieśli trumny z ciałami poległych w obronie Ojczyzny i pochowali ich w zbiorowej
mogile w Czarkowach. Potwierdzeniem tych związków jest coroczna, zawsze
bardzo liczna obecność naszych mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej i har-

cerzy w uroczystościach. Po Mszy Św. złożono wieńce oraz zapalono znicze.
Obchody 103. rocznicy chrztu bojowego I Pułku Piechoty Legionów Polskich
w Boju pod Czarkowami wpisują się w szereg uroczystości o charakterze patriotycznym, organizowanych ostatnio na terenie naszej gminy, mających na
celu kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, jak również
prowadzących do poznania ciekawych kart historii naszej Ojczyzny.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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G m i n a O patow i e c w ho łd z i e
m ar szałkow i Jó z e fow i P i ł s u d s k i e mu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec w 2017 r. realizowało zadanie pn. „Józef Piłsudski – pierwsze boje legionistów na terenie gminy
Opatowiec – upamiętnienie Marszałka w 150 rocznicę urodzin” w ramach Programu współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
w kraju”.
Stowarzyszenie jest organizacją powstałą w 2016 roku, zrzeszającą ludzi
aktywnych społecznie. Ma na celu integrowanie lokalnego środowiska, rozwijanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych, a także podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu i działań
służących rozwojowi Gminy Opatowiec. W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Anna Kowalczyk, Wiceprezes Mariusz Maj, Skarbnik Mariusz Tomal,
Sekretarz Dariusz Niedźwiedź i Członek Zarządu Małgorzata Bątkowska.
Jednym z pierwszych wydarzeń realizowanych w ramach tego programu
była Wystawa „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego”, opracowana przez Krakowski Instytut Pamięci Narodowej. Prezentowała ona trudne
i skomplikowane losy Polskich legionów w latach I wojny światowej, od czasu
wymarszu z krakowskich Oleandrów w sierpniu 1914 r. do chwili odzyskania
niepodległości. Można ją było zwiedzać od lipca do końca września w Domu
Kultury w Opatowcu.
Ekspozycja opowiadała nie tylko o wymiarze militarnym działań legionistów, ale także o zawiłych okolicznościach politycznych, w których wypadło
szukać drogi do niepodległości. W układzie chronologicznym przedstawione
zostały najważniejsze działania wojenne, jak i sylwetki dowódców i żołnierzy
legionowych.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zwiedziło ją około 300
osób. W tym spora grupa dzieci i młodzieży szkolnej. Zwłaszcza dla nich była
to ważna lekcja historii. Historii, która przecież miała swe miejsce również na
naszym terenie, o czym świadczą wspomnienia spisane przez samego Józefa
Piłsudskiego w książce „Moje pierwsze boje” w czasie osadzenia w twierdzy
magdeburskiej.
Warto dodać, że Stowarzyszenie zaprezentowało wystawę na wielu sztandarowych imprezach, jakie miały miejsce w naszej gminie m. in. na XVIII Świętokrzyskim Młodzieżowym Championacie Koni Małopolskich, który odbył się
w dniach 8 – 9 lipca, a także na Powiatowym Święcie Plonów – Rogów 2017,
które miało miejsce w dniu 27 sierpnia. Obie imprezy miały charakter ponadregionalny i przyciągnęły wielu widzów.
Kolejnym wydarzeniem wchodzącym w cykl imprez upamiętniających 150
rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego były obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej, które miały miejsce 3 września, na terenie gminy
Opatowiec. Odbyły się uroczystości w Kocinie pod zbiorową mogiłą.
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Delegacja Urzędu Gminy w Opatowcu złożyła również kwiaty na Grobie
Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach, symbolu walk o niepodległość z dnia
14 stycznia 1945 r.
Kulminacyjną częścią obchodów 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej były uroczystości pod pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. oraz
Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach. Wójt Gminy Opatowiec dziękuje wszystkim
mieszkańcom uczestniczącym w wyżej wymienionych uroczystościach.
Uroczystości, zatytułowane „Opatowiec w hołdzie Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu i Jego Legionom” były kolejnym wydarzeniem, z cyklu patriotycznych poczynań, realizowanych w ramach programu, współfinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miało ono miejsce 14
września 2017 r. w Domu Kultury w Opatowcu, pod honorowym patronatem
Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wójta
Gminy Opatowiec i Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatury Kielce.
Wśród zaproszonych gości byli: Andrzej Bętkowski - Wicewojewoda Świętokrzyski, Michał Zawisza - Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, ppłk. Jarosław Molisak - Komendant Wojskowej Komendy
Uzupełnień Busko-Zdrój, Marek Krupa - Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Anna
Bilewska - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Jolanta Maślicha Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku
Zdroju, Jarosław Miszczyk, Marian Gruszka i Michał Szczerba - Radni Powiatu
Kazimierskiego, Andrzej Malec - Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec wraz
z radnymi oraz sołtysi Gminy.
Przybyli również: dyrektorzy i kierownicy jednostek administracyjnych
gminy wraz z pracownikami, kierownicy i pracownicy urzędu gminy, kombatanci, historycy i pasjonaci historii z całego powiatu, uczniowie szkół i harcerze,
mieszkańcy gminy Opatowiec i przedstawiciele mediów.
Zgromadzonych gości przywitał Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk, który następnie w ciekawym wystąpieniu przybliżył życiorys Józefa Piłsudskiego i Jego związki z Opatowcem.
Po tej refleksji historycznej, na tle pięknej, przygotowanej przez Zofię Sobczyk scenografii, pojawili się artyści. Widowisko, złożone ze słowa, dźwięku
i obrazu, uświetnił swoim talentem Piotr Cyrwus - gwiazda polskiego teatru
i ekranu, brawurowo recytując poezję legionową oraz czytając fragmenty wspomnień telegrafisty Pierwszej Brygady, Stanisława Żmigrodzkiego, a przede
wszystkim samego Marszałka Piłsudskiego, zawarte w dziele „Moje pierwsze
boje”. Na scenie Piotrowi Cyrwusowi partnerowała dr Monika Stankiewicz-Kopeć, pracownik naukowy Akademii Ignatianum w Krakowie, która w porywający
sposób prezentowała refleksje historyczno-kulturowe.
Muzyka była dopełnieniem świetnych ról. Piękne aranżacje piosenek,
akompaniament i śpiew, w wykonaniu uczniów, wywołały głębokie wzruszenie

publiczności. Zgromadzeni goście mieli również przyjemność wysłuchać gry na
trąbce oraz harcerskiego śpiewu. Recytowanym wierszom towarzyszyły utwory
wielkich polskich kompozytorów. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie pieśni legionowych.
Kolejnym ważnym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec w dn. 24-25.10.2017 r., były Warsztaty Historyczne, odbywające się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia
w Kielcach, w których wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu. Dzięki tym spotkaniom uczniowie klasy VII oraz klas gimnazjalnych mogli
w ciekawy sposób pogłębić swoją wiedzę o sytuacji naszych rodaków podczas
I wojny światowej i drodze Polaków do odzyskania niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem roli Legionów Józefa Piłsudskiego.
Podczas warsztatów uczniowie z wielkim zaangażowaniem analizowali
teksty źródłowe oraz wyszukiwali ciekawe informacje o Polakach zasłużonych
w walce o niepodległość Polski, szczególną uwagę poświęcając naszemu Patronowi, Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
W dniu 11 listopada, odbyły się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości – kolejne wydarzenie z cyklu imprez
upamiętniających 150 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Władze
Samorządowe, jednostki OSP z terenu gminy Opatowiec, poczty sztandarowe,
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, wzięli udział we Mszy Świętej, odprawionej przez księdza proboszcza Ireneusza Zycha, w intencji Ojczyzny.
Oficjalna część obchodów, rozpoczęta Hymnem Państwowym, odegranym
przez Orkiestrę Dętą z Kociny, odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa
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Piłsudskiego. Uroczystość poprowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu - Elżbieta Szczęsna-Kusak. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt
Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk oraz przybyły na tę uroczystość Poseł
na Sejm RP - Krystian Jarubas.
W tym szczególnym miejscu złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Dokonały tego delegacje: Władz Samorządowych Gminy Opatowiec, Poseł na
Sejm, Radnych do Rady Powiatu, uczniów Szkoły Podstawowej w Krzczonowie
i Szkoły Podstawowej w Opatowcu, Harcerzy, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Gminy Opatowiec, Związku Emerytów i Rencistów, Sołectwa Opatowiec, Kół Gospodyń i Mieszkańców Gminy.
Uroczystości zakończyło odśpiewanie przez Harcerzy szeregu pieśni patriotycznych oraz odegranie przez orkiestrę wiązanki utworów patriotycznych.
Wszystkie powyższe wydarzenia, były jednocześnie zapowiedzią i przygotowaniem do kolejnej szczególnie ważnej dla mieszkańców Gminy Opatowiec
uroczystości, nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, które odbyło się dnia 14 listopada 2017 r.
Sztandar, to symbol honoru i godności. Dla szkoły ma znaczenie szczególne, to znak Polski, ale też naszej Małej Ojczyzny, przywiązania do najwyższych
wartości. Wybrana data nie jest przypadkową, gdyż dokładnie 99 lat temu, Rada
Regencyjna przekazała Władzę Państwową Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich - Józefowi Piłsudskiemu.
Społeczność szkolna: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy i zaproszeni goście, zebrali się przed budynkiem szkoły. Następnie po uformowaniu
paradnego szyku, z pocztami sztandarowymi, na czele którego pojawiła się grupa
rekonstrukcyjna Kawalerii Konnej, przemaszerowano do miejscowego kościoła
pw. Św. Jakuba Apostoła, gdzie odbyła się Msza Święta koncelebrowana, którą
odprawili ks. Ireneusz Zych - Proboszcz Parafii Opatowiec, ks. Dziekan Marek
- Małczęć Proboszcz Parafii Stary Korczyn oraz ks. Marek Zawłocki - Proboszcz
Parafii Bejsce. Dokonano tu uroczystego poświęcenia nowego Sztandaru, który
przynieśli członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec.
Po Mszy Św., uczestnicy uroczyście przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje zaproszonych gości złożyły wiązanki
kwiatów w hołdzie Wielkiemu Polakowi. Następnie kolumna prowadzona przez
Komendanta Gminnego OSP dh. Tadeusza Nura, udała się do budynku Gminnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Wprowadzono poczty sztandarowe i odśpiewano Hymn Państwowy. Dyrektor Szkoły Elżbieta Szczęsna-Kusak podkreśliła podniosłą chwilę i szczególny
charakter uroczystości w słowach: „Dzień 14 listopada 2017 r. zapisze się
w historii naszej szkoły jako dzień szczególny. Dziś poświęcony został sztandar
naszej szkoły, która nosi dumne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. To postać
niezwykła, wybitna, wielki człowiek i wielki Polak (…).
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Z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego staraniami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, złożono wniosek aplikacyjny
i uzyskano dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na godne upamiętnienie obecności Marszałka Józefa Piłsudskiego na
terenie naszej gminy.”
Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przypomniał o związkach
Józefa Piłsudskiego z naszym regionem, Jego wkładzie w odzyskanie Niepodległości. Przypomniał wszystkim zebranym, że „...na pamiątkę i w stulecie
pierwszych walk Legionów, w dniu 12 września 2014 roku, decyzją, podjętą
jednogłośnie przez Radę Gminy Opatowiec, Szkoła Podstawowa w Opatowcu
nosi zaszczytne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jest to powód do dumy, ale i jednocześnie wyzwanie. By godnie dzierżyć
sztandar, w imię najwyższych wartości, honoru i tradycji. To ten sztandar, który
już poświęcony, za chwilę szkole przekazany zostanie. Sztandar, który skupił
w sobie najznamienitsze pierwiastki, bo wynikł z potrzeby wielu serc. Bo jakże
wielu przyczyniło się do tego, czego dziś uczestnikami jesteśmy…”.
Następnie Wójt przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności:
poczty sztandarowe: Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej,
Szkół Podstawowych z Krzczonowa, Nowego Korczyna, Starego Korczyna,
Związku Harcerstwa Polskiego im. Lucjana Skrzyńskiego z Opatowca, Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych z Opatowca, Kociny, Rogowa, Krzczonowa, Rzemienowic i Ksan.
Na uroczystość przybyli również: Michał Cieślak Poseł na Sejm RP, Adam
Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski Wicewojewoda Świętokrzyski, Jan Nowak Starosta Kazimierski, Radni Powiatu Kazimierskiego, Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin, Adam Bodzioch Burmistrza
Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn,
Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce, Marian Zalewski Wójt Gminy Szczurowa, Iwona
Łuszcz-Krawczyk Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca.
Obecni byli również: mjr Mariusz Michalak z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, mjr Andrzej Tomczyk Zastępca Komendanta WKU w Busku
Zdroju, w imieniu Burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój Waldemara Sikory
Jarosław Zatorski, w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina - Natalia Rajtar, Mirosław Pawlak Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Kielcach, Halina Opilska Wiceprezes Zarządu Okregu ZNP w Kielcach.
Nie zabrakło także przedstawicieli Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty,
Policji i PSP z Kazimierzy Wielkiej, KRUS, ARiMR, Związku Elektryków Polskich,
Koła Łowieckiego „Bażant”, Jednostki Strzeleckiej z Kazimierzy Wielkiej, Związ-

ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Dyrektorów Szkół z terenu
powiatu i gmin ościennych.
Z naszej gminy przybyli: Andrzej Malec Przewodniczący Rady Gminy
Opatowiec wraz z radnymi, Anna Klimaszewska-Luty Skarbnik Gminy, Łukasz
Marzec Sekretarz Gminy wraz z pracownikami, były Wójt gminy Władysław
Majka, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy, emerytowani dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Opatowcu, nauczyciele, absolwenci, sołtysi z radami sołeckimi, przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy Gminy.
Jako współorganizatorów Wójt Gminy powitał: Annę Kowalczyk Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec wraz z zarządem i członkami
stowarzyszenia oraz Elżbietę Szczęsną-Kusak Dyrektor Szkoły Podstawowej
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w Opatowcu wraz z uczniami, harcerzami, gronem pedagogicznym, pracownikami oraz Radą Rodziców. Nie mogło zbraknąć przedstawicieli lokalnych
mediów: Adama Ligieckiego Redaktora Echa Dnia, Kamila Włosowicza Redaktora Polskiego Radia Kielce, Antoniego Koceli z TV Stradów, Tygodnika Ponidzie,
a także lokalnych historyków związanych z regionem: Tadeusza Łuszczyńskiego,
Andrzeja Bieniasa i Krzysztofa Nurkowskiego.
Kolejnym etapem uroczystości było nadanie Sztandaru Społeczności Szkoły. Poczet sztandarowy w składzie: chorąży Tomasz Nowak, asysta Halina Pituła
i Monika Jabłońska, w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec, uroczyście przekazał sztandar na ręce Wójta Gminy, który, jako organ
prowadzący, wręczył go Dyrektor Szkoły.
W dalszym etapie ceremonii Dyrektor oddała go pocztowi sztandarowemu
uczniów Szkoły Podstawowej w Opatowcu w składzie: chorąży Krystian Zieliński, asysta Aleksandra Ostrowska i Klaudia Krawiec, II poczet sztandarowy:
chorąży Jarosław Ćwik, asysta Natalia Madej i Weronika Pitek. W kolejności,
nastąpiła krótka prezentacja okazałego Sztandaru. Zebrani mogli zobaczyć jak
wygląda jego awers i rewers. Prowadząca uroczystość Małgorzata Żydowska
przedstawiła jego wygląd:
„...Sztandar ma kształt kwadratu o boku 100-tu centymetrów. Rewers
jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczony jest orzeł srebrno-złoty,
z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów. Gotowość do pokonywania przeszkód
i trudności. Na rewersie umieszczony jest napis Rzeczpospolita Polska. Dookoła widnieje rama z białego złota. Awers w kolorze chabrowym symbolizuje
otwartą przestrzeń, wodę, morze i niebo. W centralnej części umieszczony jest
portret Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wokół portretu widnieje nazwa naszej
szkoły.
W lewym dolnym rogu znajduje się graficzny symbol Legionów Józefa
Piłsudskiego, orzełek legionowy. W prawym dolnym rogu umieszczona jest
srebrna pieczęć Gminy Opatowiec. W dolnej części znajduje się data nadania
sztandaru. Całość otoczona jest ramą z białego złota. Sztandar obszyty jest
złotą frędzlą. Drzewiec o wysokości 2 m. zakończony jest okuciem metalowym,
z orłem w złotej koronie...”.
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Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło się pierwsze ślubowanie na
nowy Sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele uczniów wszystkich klas.
Uroczyste ślubowanie zamykało najważniejszą część uroczystości, jednak
nie stanowiło jej końca. Kolejnym miłym akcentem było uhonorowanie przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec i Dyrektor Szkoły osób
i instytucji, które wniosły znaczący wkład w akt nadania sztandaru.
Następnie zabrali głos zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach
podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości i bardzo dobre jej zorganizowanie. Po przemówieniach, wyprowadzono poczty sztandarowe, kończąc część
oficjalną uroczystości.
Wtedy mogła odbyć się część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej
i harcerzy. Uczniowie za swoje występy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Dyrektor Szkoły Elżbieta Szczęsna-Kusak przekazała podziękowanie dla wszystkich, którzy przygotowali uroczystość i zadbali o jej przebieg. Wspomniała także
o listach i życzeniach otrzymanych od wielu osób i instytucji. Poprosiła również
zebranych o wpisy do wystawionej Księgi Pamiątkowej. Po zakończeniu części
artystycznej wszystkich zaproszono na skromny poczęstunek.
Wielu pięknych utworów patriotycznych mieliśmy okazję posłuchać podczas
Konkursu Pieśni Patriotycznych, który odbył się 24 listopada w Domu Kultury
w Opatowcu. Konkurs stanowił jedno z zadań programu „Józef Piłsudski - pierwsze boje legionistów na terenie gminy Opatowiec – upamiętnienie Marszałka
w 150. rocznicę urodzin”, realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec. Współorganizatorami byli: Samorządowa Instytucja
Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu i Szkoła Podstawowa im.
Jana Pszczoły Wojnara w Krzczonowie. Honorowym Patronatem konkurs objął
Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk.
Dzieci i młodzież z terenu gminy zaprezentowały wiele dobrze nam znanych utworów jak chociażby „Piechota”, „Pierwsza Brygada”, „Przybyli Ułani
pod okienko” czy „Wojenko, wojenko”. Pojawiły się także piosenki mniej znane.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 80 uczestników, którzy zaprezentowali się

publiczności w ramach jednej z trzech kategorii: soliści, duety i grupy wokalne,
grupy wokalno- instrumentalne. Pan Wójt w swoim krótkim wystąpieniu powiedział, że bardzo cieszy go patriotyczna postawa dzieci i młodzieży z naszej gminy. Podczas uroczystości pod pomnikami poległych żołnierzy zawsze widoczni
są nasi harcerze, poczty sztandarowe, ale także dzieci i młodzież. Podkreślił,
że udział w takich wydarzeniach jak zrealizowany konkurs stanowi zarówno
przejaw patriotyzmu jak również oddaje hołd poległym za naszą wolność żołnierzom.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i ufundowane przez
Pana Wójta pamiątkowe upominki – kubeczki z wizerunkiem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Niełatwe zadanie miała komisja konkursowa w skład której wchodzili: Teresa Plucińska - Przewodnicząca komisji, Małgorzata Bątkowska, Karolina Chałon i Jarosław Naporowski. Komisja wybrała po 3 laureatów z każdej kategorii.
Laureaci Konkursu Pieśni Patriotycznych:

I. Soliści - 1. Gabriela Popiel, 2. Eliza Fetela, 3. Antonina Salamon, Małgorzata
Kowalczyk – wyróżnienie.
II. Duety i grupy wokalne - 1. Natalia Wróbel, Nikola Wróbel, Nikola Kozioł,
Emilia Kozioł (młodzież), 1. Kinga Leśniewska, Aleksandra Bątkowska,
2. Paulina Zbertek, Gabriel Maj, 3. Paulina Ciołek, Julia Paluch.
III. Grupy wokalno – instrumentalne - 1. Zespół „Żywioły”, 2. Drużyna harcerzy z Opatowca, 3. Grupa wokalno – instrumentalna kl. II gimnazjum
z Opatowca.
Laureaci konkursu zaprezentowali się podczas Wieczernicy Patriotycznej,
która była ostatnim zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Opatowiec w ramach projektu „Józef Piłsudski – pierwsze boje
legionistów na terenie gminy Opatowiec – upamiętnienie Marszałka w 150.
Rocznicę urodzin”.
Uroczystość zaplanowana została dokładnie w dniu urodzin Marszałka
i odbyła się w Domu Kultury w Opatowcu dnia 5 grudnia 2017 r.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Otwierając uroczystość, Pan Wójt przypomniał o wszystkich wydarzeniach
upamiętniających Marszałka Piłsudskiego zrealizowanych w ramach projektu.
W kilku słowach wspomniał o Jego znaczącej roli w kształtowaniu państwa polskiego, podkreślając, że za ogromne zasługi Marszałkowi należy się pamięć
z naszej strony.
Zakończenie projektu było okazją do podziękowania osobom, które miały
swój udział w jego realizacji. Podziękowania przekazała Prezes Stowarzyszenia
– Anna Kowalczyk.
Dzieci i młodzież z terenu gminy Opatowiec pięknie zaprezentowali kilka
utworów patriotycznych, wywołując niemałe wzruszenie wśród licznie zgromadzonych uczestników spotkania. Nagrodę dla laureatów stanowiły ufundowane
przez stowarzyszenie śpiewniki patriotyczne, zawierające najpiękniejsze i najbardziej popularne pieśni wraz z zapisem nutowym i krótką genezą nawiązującą
do historii naszego kraju.
Uczennice Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu przedstawiły biografię Patrona szkoły. Pierwszego Marszałka Polski, wielkiego Polaka, wizjonera i legendarnej postaci II Rzeczypospolitej.
„Wisienką na torcie” podczas obchodów 150. rocznicy urodzin Marszałka
Józefa Piłsudskiego był zgodnie z zapowiedzią P. Zofii Sobczyk recital Leszka
Wójtowicza - poety, pieśniarza, gitarzysty i kompozytora należącego do zespołu
krakowskiej Piwnicy pod Baranami, barda podziemnej „Solidarności”.
Usłyszeliśmy wiele znanych autorskich utworów, m.in. piosenkę „Moja
litania”, nagrodzoną na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, która stała się
symbolem demokratyzacji życia w Polsce, a jednocześnie przestrogą. Leszek
Wójtowicz przez swoją twórczość spokojnie i z uśmiechem przekazuje to, co ma
do powiedzenia. Śpiewa o sprawach dobrze znanych, takich, których inspiracją
było i jest zawsze codzienne życie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Cieszymy się z tak dużego zaangażowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Wierzymy, że tego typu inicjatywy budują i ugruntowują właściwą postawę
patriotyczną, podbudowaną zdobytą wiedzą i znajomością własnej historii. Bo, być Polakiem, brzmi
zawsze dumnie.
Wójt Gminy Opatowiec składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg tych patriotycznych uroczystości. Wydarzenia te przetrwają
w pamięci nas wszystkich przez długi czas…
„Zwyciężajmy i nigdy nie spocznijmy na laurach...”
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...Z KART H ISTORII . . .
Patron S zkoły P od s tawow e j w K r z c z o n owi e
W dniu 12 listopada 2017 r. obchodziliśmy 73. rocznicę bohaterskiej śmierci Patrona Szkoły Podstawowej w Krzczonowie - Jana Pszczoły „Wojnara”.
Przypominamy zatem historię nadania imienia, a w późniejszym czasie
sztandaru dla tej placówki oświatowej.
W XXXI rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, 20 września
1970roku, nadano Szkole Podstawowej Krzczonowie imię Jana Pszczoły „Wojnara”, żołnierza kampanii wrześniowej, komendanta Batalionów Chłopskich
obwodu pińczowskiego. Wówczas to dyrektor szkoły swoje przemówienie zakończył takim apelem do młodzieży: „Urodzony w tej wsi Jana Pszczoła „Wojnar”
przez całą okupację hitlerowską prowadził uporczywą, nieprzejednaną walkę
z barbarzyńskim najeźdźcą.
Dziś nadając tutejszej szkole jego imię – jego gorącą miłość do Ojczyzny
oraz bezgraniczne poświęcenie dla niej uważamy za pozostawiony wam przez
Niego testament. Wykonujcie go i przekazujcie następnie przyszłym pokoleniom.
Pamięć o nim, o chłopskim bohaterze z Krzczonowa – niechaj żyje wiecznie
wśród was!”. Jesienią 1970 roku Rada Państwa nadała Janowi Pszczole pośmiertnie Krzyż Virtuti Militari V klasy.
We wrześniu 1992 roku wmurowano na fasadzie szkoły tablicę poświęconą poległym partyzantom Batalionów Chłopskich z Krzczonowa. Obecnie tablica
znajduje się wewnątrz budynku. Ma swoje honorowe miejsce.
Obok tablicy jest gazetka poświęcona Patronowi i Jego żołnierzom oraz
gablota, a w niej zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej żołnierzom Batalionów Chłopskich, dnia 20 września 1992 roku, Medal Pamiątkowy
60 Rocznicy powstania Batalionów Chłopskich wraz z pismem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, odznaczenie

Uroszystość nadania Sztandaru SP w Krzczonowie dnia 12.09.2010 r.

przyznawane w czasie uroczystości rodzinom poległych partyzantów. Ku pamięci poległych pali się wieczna lampka.
12 września 2010 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie sztandaru. Co roku 12 listopada w rocznicę śmierci Jana Pszczoły obchodzony jest w szkole Dzień Patrona.
Co roku też przed Dniem Wszystkich Świętych, uczniowie pod opieką nauczycieli
porządkują groby Patrona i Jego żołnierzy oraz mogiły poległych w czasie II wojny światowej w Charbinowicach i Kocinie.

spot k ania Wój ta G mi n y O patow i e c
z m ie szk ań c a mi w 2017 ro k u
Na zebraniach wiejskich w 2017 r. zwołanych przez Sołtysów, w których
również uczestniczyli Radni Gminy przeprowadzono szereg rozmów, zanotowano uwagi i spostrzeżenia.
Każde spotkanie było cennym źródłem informacji, ale również możliwością przedstawienia sprawozdania z pracy, jaką samorząd gminy wykonał
w ubiegłym roku.
Pośród wielu omawianych spraw szczególnie zwrócono uwagę na potrzeby związane z kolejnymi remontami dróg gminnych, modernizacją budynków

ośrodków zdrowia, reformą szkolnictwa, zmianami ustawy dotyczącej wycinki
drzew na prywatnych posesjach, planowanych naborów wniosków z zakresu
odnawialnych źródeł energii.
Zebrania przebiegały w życzliwej atmosferze i oparte były na merytorycznej
dyskusji. Cykliczny charakter spotkań Wójta z mieszkańcami (ok. 350 osób)
dowodzi, że jest to najlepsza forma konsultacji.
Wójt Gminy Opatowiec serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom zebrań
za liczne przybycie i aktywny udział. Do zobaczenia na kolejnych w 2018 roku.

M o d er n i zacja sy stemu ośw ietlen ia ulicz neg o
na te re ni e gmin y Opatow iec
Taki tytuł nosił wniosek złożony przez Wójta Gminy Opatowiec w grudniu
2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie 3.4 dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego. Celem
modernizacji jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych
i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Efektem w/w zadania będzie również
znaczne obniżenie energochłonności poprzez wdrożenie energooszczędnego
sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych. Takie działanie pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych związanych ze
zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów związanych z obniżeniem kosztów
eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.
Wartość złożonego wniosku wynosi ponad 1,1 mln zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski, Gmina Opatowiec
planuje zmodernizować system oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy
do końca 2019 r.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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J u b i le u sz 50 l at pożycia małżeń skiego

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i przenieść ją przez całe życie.”
Auguste Bekannte
W dniu 6 września 2017 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyła się
uroczystość uhonorowania małżonków, którzy ponad 50 lat temu rozpoczynali wspólne życie, a teraz są „Ambasadorami miłości małżeńskiej”. Uroczystego aktu Dostojnych Jubilatów dokonał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk,
w asyście Kierownika USC Huberta Krupy i Zastępcy Kierownika USC – Renaty
Tomal.
Odznaczenia otrzymali Dostojni Jubilaci: Zofia i Władysław Bartoszowie, Zofia i Mieczysław Dębscy, Elżbieta i Marian Glińscy, Helena i Ryszard
Gruszkowie, Helena i Stanisław Kopciowie, Eleonora i Piotr Leksowie, Halina
i Franciszek Masłowscy, Józefa i Józef Miniurowie, Walentyna i Stanisław Mystkowie, Danuta i Mieczysław Pawlikowie, Maria i Franciszek Szablowie, Marianna i Władysław Szluchcikowie.

Jubilaci otrzymali list gratulacyjny, kwiaty i drobny upominek. Szczególną, 65-rocznicę, obchodzili Eleonora i Piotr Leksowie. Były gratulacje, życzenia,
chwile wspomnień i wzruszeń oraz toast wzniesiony na cześć Jubilatów przy
dźwiękach „Marsza Mendelssohna”, który po pół wieku, ponownie dla Nich
zabrzmiał. Do życzeń dołączył się Pan Marian Gruszka - Radny powiatowy
i sołtys wsi Krzczonów, który pogratulował Jubilatom wspaniałej rocznicy i obdarował słodkim upominkiem.
Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla
małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu
cywilnego. Po podpisaniu przez wójta wysyła się je do urzędu wojewódzkiego
celem podpisania przez wojewodę. Następnie wnioski, o których mowa wyżej – wojewoda przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą
o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeństwa, życzymy, aby w zdrowiu i szczęściu doczekali kolejnych pięknych rocznic.

I n stal ac j e s o l a r n e
Gmina Opatowiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Instalacja systemów
energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wiślica, Nowu Korczyn, Opatowiec, Czarnocin”. Zadanie to obejmuje na terenie naszej gminy
montaż 218 instalacji solarnych. Całkowita wartość
wnioskowanego projektu to blisko 5,5 mln zł.
Było to możliwe dzięki podpisanemu porozumieniu pomiedzy ww gminami.
Instalacje solarne obejmują montaż kolektorów słonecznych w liczbie od dwóch do czterech
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paneli (w zależności od liczby osób zamieszkalych
w gospodarstwie domowym) wraz z osprzętem,
zasobnik CWU o pojemności od 200-300 l. Projektant po wizji każdego z gospodarstw zadecydował
o lokalizacji miejsca motażu, które mogą być: na
dachu, na elewacji budynku, na budynku gospodarczym lub położne na gruncie. Zadaie to skutecznie
wpłynie na poprawę stanu środowiska i skutecznie
obniży emisje spalin.
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Źród e łko Ś w ięt e g o A n d r z e ja Ś w i e r a da symbo l t y siąc letn i e j h i s to r i i O patowc a

Zakończono prace polegające na utworzeniu obiektu małej architektury
przy Źródełku Św. Świerada w sołectwie Kraśniów.
Działkę tę Gmina Opatowiec nabyła rok temu do zasobu nieruchomości
gminnych. Znajduje się tam Źródełko Św. Andrzeja Świerada zwanego Żurawkiem, pierwszego polskiego świętego, urodzonego w Opatowcu.
Potwierdzeniem związku świętego z naszym terenem jest, oprócz przekazów mówionych, m.in. XVII-wieczny obraz znajdujący się w kościele parafialnym w Opatowcu, przedstawiający wówczas jeszcze błogosławionego, Andrzeja
Świerada.
W ramach przeprowadzonych prac wykonano budowlę z kamienia szanieckiego, istniejące źródło zaadoptowano na studnię, z której dzięki zamon-

towanej pompie istnieje możliwość czerpania wody. Zagospodarowano również
otaczający teren. Ciekawym elementem utworzonego małego obiektu architektury jest rzeźba, wykonana z drewna, autorstwa artysty rzeźbiarza Pana Mariusza Bolona z Łubnic.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy, przy wydatnym
zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy oraz przy dofinansowaniu uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach
„Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r.”.
Liczymy, że miejsce to wkrótce stanie się ciekawą atrakcją turystyczną
oraz wizytówką Gminy Opatowiec.
Wykonawcą prac była firma Pana Tomasza Walaska z Grotnik Dużych.
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Modern i z acja b udyn k u ś w i et l i cy w i e js kie j
w Ro g ow i e
W 2017 r. w ramach prac remontowych rozebrano istniejącą posadzkę
lastrikową oraz sufit z desek, położono tynki, wykonano podbudowę pod nową
posadzkę, wymieniono na nową instalację elektryczną, ułożono posadzkę z płyt
gresowych, zamontowano sufit podwieszany oraz schody składane na poddasze, pomalowano również ściany.
Wykonawcą prac była firma Bogdana Kaczora z Piasku Małego. Koszt
przeprowadzonego remontu to ponad 30 tys. zł. Środki finansowe pochodziły
z budżetu Gminy Opatowiec.
W remizo-świetlicy w Rogowie wyremontowano również garaż na samochód operacyjny. Prace polegały na rozebraniu istniejących konstrukcji betonowych, przygotowaniu podłoża, ułożeniu betonu na gruncie oraz na wykonaniu
nawierzchni epoksydowej przeciwpoślizgowej. Prace te wykonała firma GKL
Posadzki Przemysłowe Grzegorza Kliszcza z Brzeska. Nowa nawierzchnia w garażu kosztowała prawie 8 tys. zł. i została sfinansowana ze środków własnych
gminy.

Pr ac e re m ontow e p r z y r e mi z i e OSP
w Ch a r b i n ow i c ac h

Zakończono remont remizy OSP w Charbinowicach.
Zakres obecnych prac obejmował: wykonanie ław betonowych mające na
celu umocnienie istniejących fundamentów (budynek usytuowany na skarpie),
docieplenie ścian zewnętrznych, tynkowanie, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku oraz profilowanie terenu.
Wartość inwestycji wyniosła blisko 75 tys. zł, z czego 7 tys. zł to kwota otrzymana z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach zadania p.n. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożar-

nych do zadań ratowniczo-gaśniczych”. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych gminy. Prace przeprowadziła firma Pana Krzysztofa Parlaka
z Sępichowa.
Warto dodać, że strażacy ochotnicy z Charbinowic otrzymali również dotację na zakup ubrań specjalnych w ramach tego samego projektu. W ostatnich
latach w tym obiekcie wykonano prace związane z przebudową garażu, remontem dachu, oraz kapitalnym remontem wewnątrz połowy budynku. Na przełomie 2017/2018 roku została wykonana łazienka wraz z instalacją sanitarną.

Remon t p o m i e s z c z e ń ś w i et l i cy w i e js k ie j
w K ę s ow i e
Zakończyły się prace polegające na remoncie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kęsowie.
W ramach tego zadania wykonano gładzie na ścianach, wymalowano
salę spotkań, polakierowano podest i podłogę, wykonano schody drewniane na
scenę, położono tynk mozaikowy, wymieniono gniazda elektryczne oraz oprawy
oświetleniowe, na korytarzu ułożono płytki gresowe.
Wartość przeprowadzonych prac wyniosła 14 tysięcy złotych. Wykonawcą
była firma Pana Michała Szymańskiego z Kobieli.
Mamy nadzieję, że wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Kęsowie znacząco przyczyni się do integracji mieszkańców sołectwa.
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Mod e rn izac ja b u dyn k u U r z ę d u G mi n y

Zakończyły się prace polegające na remoncie budynku Urzędu Gminy
w Opatowcu.
Jednym z pierwszych etapów gruntownego remontu była wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Opatowcu. W ramach tego zadania
wykonano konstrukcję drewnianą dachu i jego nowe pokrycie. Zamontowano
okna w ścianie szczytowej i okna dachowe oraz przebudowano klatkę schodową. Wykonano nową elewację na szczytach budynku oraz wylewkę na poddaszu
budynku Gminy.
Nowe pokrycie dachu zastąpiło stare i zniszczone oraz poprawiło walory
estetyczne całego budynku. W wyniku prac powstało również użytkowe poddasze, które w najbliższym czasie będzie wykończone i zagospodarowane.
Mimo późnej pory roku, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym
możliwe było wykonanie tych skomplikowanych prac.
Środki finansowe na realizację zadania w wysokości około 123 tys. zł pochodziły ze środków własnych Gminy Opatowiec. Wykonawcą była firma Er –
Bud Pana Roberta Krawca z Krzczonowa.
Warto dodać, że Gmina Opatowiec uzyskała dofinansowanie od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „Poprawa efektywności
energetycznej budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”. Zakończenie tego zadania
przewidziane jest na wrzesień 2018 r.
W skład wykonanych prac wchodzić będzie: wymiana kotła c.o. na peletowy i modernizacja instalacji, adaptacja poddasza, instalacja odgromowa,

docieplenie dachu, wymiana drzwi, ułożenie glazury, malowanie, tynki wewnętrzne, wykonanie podjazdu i łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymiana
oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych. Wartość ogółem projektu opiewa na kwotę ponad 500 tysięcy złotych.

gm in ny o środ ek p o mo cy s p o łe c z n e j
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ukierunkowana jest na pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek na bieżąco podejmuje czynności,
aby wspierać podopiecznych w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich
niezbędnych potrzeb życiowych. Pomaga we wzmacnianiu lub odzyskaniu przez
nich zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
W 2017 roku w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, realizując zadania
własne i zlecone, Gmina Opatowiec z pośrednictwem Ośrodka udzieliła w postaci m.in. zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, usług
opiekuńczych, dofinansowania pobytu w domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, lokalach aktywizujących - łącznej pomocy mieszkańcom o wartości 325 240,67 zł.
Ośrodek realizował również zadania wynikające z szeregu innych ustaw
m.in. ustawy o świadczeniach rodzinnych, na podstawie której wypłacono
w postaci zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków

pielęgnacyjnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku rodzinnego,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego,
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – świadczenia o łącznej wartości 827 346, 09 zł oraz na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów świadczenia o wartości 180 966,00 zł.
Ponadto w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
GOPS przekazał rodzicom z terenu naszej Gminy świadczenia wychowawcze
w wysokości 1 732 614, 80 zł .
Wypłacono także kwotę 50 900,00 zł osobom uprawnionym do pobierania
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Ośrodek udzielił również pomocy mieszkańcom w formie dodatku mieszkaniowego i energetycznego na kwotę 10 521,72 zł.
W 2017 przyznano i wpłacono stypendia szkolne dla uczniów z terenu
Gminy w wysokości 19 323,00 zł.
Łączna pomoc udzielona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosła: 3 146 912, 28 zł.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Po se ł Mi chał Cieśl ak z w iz y tą
w gm in ie Opatow iec

W dniu 17 października 2017 r. naszą gminę odwiedził Poseł na Sejm RP
Michał Cieślak. Tematem wizyty było budownictwo drogowe, m.in. realizacja
rządowego zadania ws. naprawy dróg uszkodzonych w wyniku deszczy nawalnych, program OSA (Otwarte Strefy Aktywności), dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce.
Dyskutowano również nad programem, którego efektem ma być zakup
sprzętu komputerowego dla szkół oraz szkolenia dla mieszkańców. Szczególnym punktem rozmów była możliwość pozyskania środków finansowych na
zakup lekkiego samochodu dla najstarszej jednostki OSP Opatowiec (1888 r.)

zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk wspólnie z Posłem Michałem Cieślakiem wizytowali
odbudowywaną z dofinansowaniem z MSWiA, drogę Urzuty - Ławy oraz budowę
podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole w Opatowcu, finansowaną ze
środków własnych gminy i PFRON.
Pan poseł wyraził zainteresowanie realizowanymi i planowanymi inwestycjami na terenie gminy, obiecał także czynne wspieranie jej potrzeb, szczególnie
w zakresie infrastruktury drogowej, szkolnictwa, ale również innych spraw będących w gestii administracji państwowej.

Bu d owa śc i e ż k i row e row e j

W poniedziałek 6 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego doszło do spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele: gmin Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec oraz Powiatu Kazimierskiego. Efektem
rozmów było podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ścieżki rowerowej przebiegającej przez tereny w/w samorządów. Finałem tego był złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który został pozytywnie oceniony. Beneficjent otrzymał dofinansowanie. Całkowity koszt
zadania to blisko 8,5 mln zł, w tym udział naszej gminy wynosi około 300 tys.
zł. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do procedury przetargowej. Przypomnijmy, że budowana ścieżka ma przyjąć formę asfaltowej drogi dla rowerów
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o szerokości 2,5 metra i ma być dostępna także dla pieszych. Jej trasa ma przebiegać po dawnym torowisku zlikwidowanej kolejki wąskotorowej od granicy
z gminą Proszowice we wsi Lekszyce poprzez gminy Kazimierza Wielka (25km),
Czarnocin i Opatowiec (13km) aż do Wiślicy, a jej długość wyniesie niemal
38 kilometrów. Projekt obejmuje ponadto realizację oznakowania trasy, budowę
infrastruktury towarzyszącej oraz powstanie miejsc edukacji ekologicznej oraz
miejsc obsługi rowerzystów. Ścieżka ma łączyć województwo małopolskie ze
świętokrzyskim, a jej olbrzymią zaletą będzie to, że jej trasa ma przebiegać
z daleka od głównych arterii komunikacyjnych, przez malownicze tereny naszego regionu oraz Ponidzia.

Remont y d róg na te r e n i e g mi n y O patowi ec
w 2017 ro k u
W 2017 roku zostało wyremontowane (przebudowane) na terenie naszej gminy szereg dróg
gminnych. Nowy asfalt wykonano bowiem na 12
zniszczonych odcinkach dróg o łącznej długości
blisko 6,5 km.
Było to możliwe dzięki uruchomieniu środków
z różnych źródeł, m.in. z PROW–u (środki unijne),
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego
oraz własnych gminy.
Warto dodać, że w większości środki pochodziły od MSWiA z przeznaczeniem na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Wartość kosztorysowa
wykonanych robót obejmowała kwotę 1,816 mln zł.
Zgodne z Ustawą PZP wyłonienie firm wykonujących
prace, pozwoliło zmodernizować w/w odcinki za
kwotę 1,443 mln zł.
W ramach funduszy przeznaczonych na remonty dróg, udało się pozyskać dofinansowanie
w wysokości 1,168 mln zł.
Gmina Opatowiec z własnego budżetu przeznaczyła kwotę ok. 370 tys. zł., w której zawierał
się m.in. wkład własny, wynagrodzenie inspektora
nadzoru, dokumentacja projektowo–kosztorysowa
oraz koszty dzienników budowy.
Przeprowadzone inwestycje w znaczącym
stopniu poprawią poziom bezpieczeństwa oraz
komfort podróżowania po naszej gminie.
W tym roku w znaczącej ilości ubyło dróg
tłuczniowych, o które również zadbano w wielu
miejscowościach. Wywieziono i rozłożono na nich
ok. 1400 ton kamienia.
Wykonano konserwację rowów, zamontowano
nowe przepusty, przez co zmniejszono ryzyko zalania ich m.in. przez wiosenne deszcze.

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk odbiera promesę
z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek w obecności Senatora Krzysztofa Słonia.

Podpisanie umowy z wykonawcą i inspektorem nadzoru na budowę kolejnych odcinków dróg.

Mistrzowice

Mistrzowice - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Ksany

Ksany - nowa nawierzchnia asfaltowa.
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Rogów

Rogów - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Rzemienowice

Rzemienowice - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Urzuty

Urzuty - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Ławy

Ławy - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Ksany

Ksany - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Opatowiec droga Plebańska

Opatowiec droga Plebańska - nowa nawierzchnia asfaltowa.
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Chwalibogowice

Chwalibogowice - - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Mistrzowice

Mistrzowice - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Charbinowice

Charbinowice - nowa nawierzchnia asfaltowa.

Kęsów

Kęsów - nowa nawierzchnia asfaltowa.

R e m ont d róg p ow i atow y c h

Chrustowice

W ramach dobrej współpracy pomiędzy Samorządami Gminy Opatowiec
i Powiatu Kazimierskiego powstały nowe nawierzchnie asfaltowe. W Mistrzowicach na drodze powiatowej nr 0550T relacji Królewice – Chrustowice wykonano nakładkę asfaltową na długości 500 mb. Wartość zadania wyniosła
ponad 106 tys. złotych. W Chrustowicach zakończono prace przy remoncie drogi

Chrustowice - 800 mb nawierzchni asfaltowej.

powiatowej nr 0551T relacji Bejsce – Rzemienowice-Chrustowice. Wykonano
przepusty, ścięto pobocza, odmulono rowy i na podbudowie z kamienia położono
dwie warstwy asfaltu o łącznej grubości 9 cm na odcinku o długości 800 mb.
o wartości blisko 190 tys. złotych. Inwestycje zostały przeprowadzone dzięki
staraniom radnych powiatowych: Michała Szczerby i Mariana Gruszki.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

39

Rewi ta l i zacja sz an są n a roz wój
Gmina Opatowiec złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji
i historii”. Było to możliwe dzięki opracowaniu programu Rewitalizacji Gminy
Opatowiec na lata 2016-2023, który został przyjęty przez Radę Gminy w Opa-
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towcu dn. 28.03.2017 r. Projekt zakłada inwestycje rozłożone w latach, których
wartość wynosi ponad 4 miliony złotych. Założenia projektu przedstawiamy
poniżej. Liczymy na pozytywną weryfikację wniosku, co umożliwiłoby jego realizacje w latach 2018-2023.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec
w trosce o infr astrukturę rekreacyjną
Zarząd Stowarzyszenia realizuje za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” wniosek mający na celu poprawę dostępu do infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Opatowiec p.n. „Zagospodarowanie terenu
w pobliżu Źródełka Św. Świerada i przebudowa budynku w miejscowości Kocina”.
Zadanie to jest podzielone na dwa etapy. Zakończył się etap pierwszy
w ramach którego wykonano ścieżkę prowadzącą do Źródełka urodzonego
w Opatowcu pierwszego polskiego świętego – Andrzeja Świerada zwanego Żurawkiem.
Etap drugi, którego zakończenie przypada na lipiec 2018 r. obejmuje kompleksowy remont budynku świetlicy w Kocinie, w tym wymianę pokrycia dachowego, nową elewację, okap dachowy, wymianę stolarki drewnianej. Całość
wniosku wynosi ponad 210 tysięcy złotych a kwota dofinansowania to aż 140
tysięcy złotych. Stowarzyszenie otrzymało również dofinansowaie z LGD Perły

Ponidzia na realizację trzech zadań: „Organiazacja wyjazdu do Rzeczycy”, „Integracja dzieci i młodzieży poprzez teatr”, „Kultura, to coś dla mnie” na łączną
kwotę 37 500 zł.

P r ac e re m o ntowe n a w ieży
h e j nałowo-ze garowe j
w Opatowcu
W 2017 r. odbyły się prace remontowe na wieży hejnałowo-zegarowej w Opatowcu. W wyniku przeprowadzonych robót dokonano usunięcia uszkodzonej elewacji, którą zastąpiono obróbką blacharską.
Uszkodzenia nastąpiły w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. ulewnych
deszczy i silnych wiatrów w roku 2016.
Aktualnie, w miejsce uszkodzonych segmentów, zamontowano z czterech stron wieży panele z blachy
trapezowej. Bardzo trudne prace remontowe przeprowadził Pan Andrzej Stankiewicz z Wyszogrodu.

N owe drzwi g ar ażowe
w OSP Opatowiec
Nowe drzwi garażowe zamontowano w jednostce OSP Opatowiec funkcjonującej w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wartość inwestycji wyniosła 10 600 zł. Strażacy z Opatowca
uzyskali dofinansowanie od Komendanta Głównego PSP w kwocie 9 000 zł w ramach projektu p.n. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG.” Pozostała część została
pokryta ze środków własnych gminy. Aktualnie jest przeprowadzany remont, strażnica zyska funkcjonalną
łazienkę za kwtę blisko 12 tys. zł.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Z akończono pr ace
r emo ntowe w świetli cy
w K am ienne j
Wykonano prace na sali spotkań oraz w pomieszczeniu gospodarczym.
W ramach wykonanych prac adaptacyjnych na sali spotkań oraz w pomieszczeniu gospodarczym w świetlicy w Kamiennej: zdemontowano stare
posadzki, wykonano izolacje cieplne podłóg, następnie ułożono nowe płytki
kamionkowe. Na ścianach położono gładzie, pomalowano ściany, a także zamontowano nowe drzwi wejściowe do wszystkich pomieszczeń na parterze,
wymieniono również oprawy oświetleniowe w obu pomieszczeniach.
Prace przeprowadziła Firma Pana Bogdana Woźniaka z Krzczonowa. Wartość robót budowlanych wyniosła 35 tys. zł i w całości została sfinansowana
ze środków własnych.

Budowa prz ydom owy c h oc zy s zc za l n i ś c i e ków
Zakończyły się prace polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec.
W ramach inwestycji powstało 26 nowych przydomowych oczyszczalni
ścieków wykonanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawcą zadania była „EKO FIRMA” z Kunowa Pana Przemysława
Gruszki. Wartość przeprowadzonej inwestycji wyniosła blisko 460 tysięcy złotych.
Na realizację zadania Gmina Opatowiec pozyskała środki w ramach naboru wniosków dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.
Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Gmina Opatowiec otrzyma blisko
300 tysięcy złotych dofinansowania do realizacji inwestycji.

Gmina Opatowiec
POZYSKAŁA dotację
n a ut r z ym a nie grobów
i cmentarzy wo jenny c h
w 2017 r .
Zakończono prace polegające na wykonaniu nasadzeń roślinności przy
dojściu do cmentarza z I Wojny Światowej w Opatowcu.
Szpaler z tui szmaragd został posadzony po obu stronach chodnika, na całej długości dojścia do cmentarza. Całość prac w tym zakresie wykonała firma
F.H.U. Tajemniczy Ogród Piotr Wtorek z Opatkowic.
Środki na ten cel zostały pozyskane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego
w ramach Utrzymania Grobów i Cmentarzy Wojennych w 2017 roku.
Warto wspomnieć, że nasadzenie roślinności powiązane jest z pracami
w latach poprzednich, kiedy to z pozyskanych środków wybudowano dojście do
cmentarza, ogrodzenie oraz chodnik.

Nowy So łt y s ws i
Cha rb in ow ic e
42
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Na zebraniu wyborczym zwołanym przez Wójta Gminy Opatowiec, w dniu
5 maja 2017 r. na Sołtysa wsi Charbinowice wybrano Pana Roberta Soję.
Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy na rzecz swojej „małej” ojczyzny i całej gminy.

Now e o b lic ze p r z e d s z ko l a w O patowc u

Bardzo ważne dla społeczeństwa jest właściwe kształtowanie młodego człowieka. Ten wieloletni proces formowania, poza rodziną, odbywa się
w szkole. Gmina Opatowiec, od wielu lat, szczególny
nacisk kładzie na obszary związane z edukacją.
W związku z wprowadzoną od pierwszego
września br. reformą oświaty, wójt gminy podjął
decyzję o zaadoptowaniu parteru dawnego gimazjum w Opatowcu, na rzecz uczniów najmłodszych.
Wygospodarowaną na ten cel ze środków gminnych
kwotę ponad 70 tys. zł., przeznaczono na szereg
niezbędnych prac remontowych i budowlanych.
Powstały więc nowe sale dydaktyczne, szatnie
i zaplecze sanitarne dla trzech klas. Najliczniejsze
od lat grono naszych dzieci rozpoczynających edukację (59 dzieci w trzech oddziałach), w roku szkolnym 2017/2018, otrzymało pomieszczenia przystosowane do zabawy i nauki wg najwyższych standardów.
W wyniku przeprowadzonej modernizacji wykonano nowe łazienki, przebudowano szatnię, wymalowano pomieszczenia, wymieniono drzwi, po-

wstały nowe ściany działowe, ułożono panele, zmodernizowano ogólniedostępną łazienkę dla młodzieży
szkolnej i personelu, powstały pomieszczenia socjalne. Prace instalacyjno-remontowe przeprowadziła
firma Pana Krzysztofa Parlaka z Sępichowa, przy
zaangażowaniu pracowników Szkoły Podstawowej

i Urzędu Gminy w Opatowcu. Od lat Samorząd
Gminy Opatowiec wspiera wszelkie działania i programy zmierzające do poprawy warunków i jakości
kształcenia dzieci i młodzieży w naszych szkołach.
To kolejne i z całą pewnością nie ostatnie, działanie
naszej gminy tym obszarze.
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Now y b u dyne k p rz e d s z ko l a w K r z c z o n owi e
Około 900 tysięcy złotych wynosi wartość
projektu o nazwie „Poprawa dostępu do edukacji
przedszkolnej na terenie gminy Opatowiec”.
Ponad 70 procent wydatków przeznaczonych
zostanie na nowe przedszkole w Krzczonowie.
Zakres prac jest bardzo szeroki. Te rozpoczęły
się jesienią 2017 roku, od rozbiórki starej, nieużywanej od lat, dawnej siedziby przedszkola. Potem
wylano ławy i ściany fundamentowe.
Kolejna faza inwestycji to budowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Dzisiaj obiekt już stoi.
Pogoda sprzyja, więc w pierwszej połowie
stycznia wykonano pokrycie dachu nowego przedszkola.
Główne roboty wykończeniowe, malarskie,
posadzkarskie i glazurnicze, przyłącza zimnej wody,
energetyczne, a także wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - to planuje się na wiosnę, tempo
prac jest bardzo dobre.
Budynek nowego przedszkola w Krzczonowie
ma być gotowy w czerwcu. Po wakacjach, we wrześniu rozpoczną się tu zajęcia dla maluchów.
Wartość tej inwestycji wynosi ponad 650 tysięcy złotych. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej - pół miliona zł.
Wykonawcą prac jest firma Pana Krzysztofa
Parlaka z Sępichowa.
Dotacja z Brukseli to pokłosie konkursu „Rozwój struktury edukacyjnej i szkoleniowej”, ogłoszonego przez samorząd województwa świętokrzyskiego.
Gmina Opatowiec otrzymała środki w zeszłym
roku na obydwa istniejące przedszkola: w Opatowcu (wyposażenie) i w Krzczonowie (nowy budynek,
plus wyposażenie).
W chwili obecnej nasze placówki będą należeć
do najlepszych w województwie, spełniając najwyższe standardy XXI wieku.
Samorząd Gminy Opatowiec wielokrotnie już
udowadnia, że inwestycje w infrastrukturę oświaty
są konieczne i na pewno wpłyną na poprawę oferty
edukacyjnej.
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Wójt Gminy Opatowiec podpisuje umowę na modernizację przedszkola w Krzczonowie.

B a da n ia arche o lo gicz n e w Rz emien ow icach o d kryci e o s a dy sprz ed dwóch t ysięcy l at

W sierpniu 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościła grupę archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Przez cały miesiąc naukowcy i studenci prowadzili interesujące, a w efekcie
bardzo owocne prace wykopaliskowe we wsi Rzemienowice w gminie Opatowiec. Okazało się, że ziemia w tym miejscu skrywa w swoich pokładach bardzo
dużo ciekawej i nieznanej historii.
Odkrycia jakich dokonali archeolodzy wzbudziły spore zainteresowanie
wśród mieszkańców naszej gminy i nie tylko... Wójt Gminy, Sławomir Kowalczyk
wspólnie z radnym do Rady Gminy, Andrzejem Krypciakiem i Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Opatowcu, Elżbietą Szczęsną-Kusak, spotkali się z naukowcami
z Krakowa, celem omówienia bezcennego znaleziska, odkrytego na terenie naszej gminy, na polu p. Kupisza z Rzemienowic. Archeolodzy, dr Michał Kasiński
i mgr Jan Bulas chętnie opowiadali o swoich odkryciach.
Poniżej załączamy interesujący opis eksplorowanego wykopaliska.
Badania na terenie osady z okresu lateńskiego i rzymskiego, a więc zasiedlonej w pierwszych wiekach przed Chrystusem i pierwszych stuleciach po
Chrystusie prowadzone były już dwukrotnie. Stanowisko archeologiczne zostało
odkryte w trakcie prospekcji lotniczej, w czasie której udało się zaobserwować anomalie wegetacyjne- miejsca bujniejszego wzrostu uprawianych roślin,
wskazujące na obecność na terenie rzemienowickich pól reliktów domostw
sprzed niemalże dwóch tysięcy lat.
Na terenie stanowiska przeprowadzono serię badań z zastosowaniem tzw.
metod nieinwazyjnych. Potwierdziły one początkową hipotezę o możliwości łączenia zaobserwowanych anomalii z ludnością, którą archeolodzy utożsamiają
z kulturą przeworską. Badania wykopaliskowe, początkowo na niewielką skalę

rozpoczęto w roku 2016. W trakcie eksploracji odkryto relikty domostwa datowanego na III lub IV wiek naszej ery. W sierpniu 2017 roku archeolodzy powrócili
na stanowisko w Rzemienowicach. W kolejnym sezonie badawczym udało się
zarejestrować serię kolejnych niezwykle interesujących obiektów archeologicznych.
Były one datowane na różne okresy zasiedlenia osady tj. okres lateński,
wczesny i młodszy okres wpływów rzymskich. Odkryto pozostałości chaty, jam,
paleniska, oraz duży zbiór tzw. zabytków ruchomych – m.in. fibul, służących do
spinania szat, kościanych szpil do włosów, grzebień kościany, liczne narzędzia
kamienne i kościane, a także bogaty zbiór ceramiki, w tym w całości zachowane
unikatowe naczynie.
Większość odkrytych dotychczas znalezisk związana jest z ludnością
wspomnianej kultury przeworskiej. W trakcie wykopalisk odkryto jednak także
starsze ślady, które pozwalają cofnąć historię użytkowania tego miejsca w czasie. Najstarsze, do tej pory pojedyncze zabytki odkryte na stanowisku związane
są z okresem neolitu i pierwszymi rolnikami zasiedlającymi ten region około
7000 lat temu.
Kolejne odkrycia, datowane na III w.p.n.e. wskazują na osadnictwo ludności kultury lateńskiej, powszechnie wiązanej z plemionami celtyckimi. Pomimo
niezwykle bogatego zbioru odkrytych zabytków, osada w Rzemienowicach skrywa jeszcze wiele tajemnic, które są przedmiotem zainteresowania badaczy.
Niewątpliwie kolejne sezony badawcze pozwolą uchylić rąbka tajemnicy
i poprzez odkrywane relikty przeszłości lepiej poznać historie mieszkańców Rzemienowic sprzed wieków.

N ow e p rzy sta n k i au to b u s ow e
Wiaty przystankowe zamontowano na terenie
sołectw: Podskale i Chrustowice.
Nowe, estetyczne przystanki, zakupione ze
środków własnych gminy, są systematycznie wymieniane i zastępują stare, zniszczone wiaty.
Wymiana i remont kolejnych wiat przystankowych ma na celu, oprócz walorów estetycznych,
głownie poprawę bezpieczeństwa i komfortu pasażerów korzystających ze środków komunikacji
zbiorczej.
Wkrótce Gmina Opatowiec przeprowadzi kolejne instalacje wiat przystankowych na naszym
terenie.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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Ab solu torium d l a Wój ta G mi n y O patowi ec

Podczas Sesji odbytej dnia 25 maja 2017 r. Radni Gminy Opatowiec jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok Wójtowi Sławomirowi Kowalczykowi.

Przeprowadzone głosowanie poprzedziło odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które pozytywnie oceniły wykonanie budżetu Gminy Opatowiec za rok 2016.

Nowo roc zn a S e s ja w G mi n i e O patow i ec

W dniu 28 grudnia 2017 roku w Opatowcu odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy.
Stanowiła podsumowanie mijającego roku
jak i wytyczenie planów na nadchodzący rok 2018.
Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec Andrzej
Malec podczas otwarcia sesji przywitał przybyłych
gości, przedstawił plan obrad i w dalszej kolejności
procedowane uchwały.
Jednym z punktów była informacja o realizacji
zadań społeczno-gospodarczych w roku 2017 oraz
planowanych na 2018 rok, które omówił Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk. Rada Gminy Opatowiec podjęła m.in uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Opatowiec na 2018 rok, którą przyjęto jednogłośnie. Na koniec sesji Przewodniczący Rady
Gminy oraz Wójt Gminy złożyli przybyłym radnym,
gościom i mieszkańcom noworoczne życzenia.
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Opow ie ść o ks . F r a n c i s z k u P lu c i e zap o m n ia n ym b o h ate r z e
W dniu 19 czerwca 2017 roku w Instytucji Kultury w Opatowcu miała miejsce uroczystość zorganizowana z inicjatywy Sławomira Kowalczyka, Wójta
Gminy Opatowiec, której celem było przypomnienie
postaci ks. Franciszka Pluty - zapomnianego bohatera, pochodzącego z położonej w Gminie Opatowiec
Kociny.
Współorganizatorami imprezy były: E. Szczęsna – Kusak, dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu
oraz Beata Adamczyk, dyrektor Instytucji Kultury
w Opatowcu. Podczas spotkania promowano również książkę pt. „Ojciec tysiąca sierot” autorstwa
Leonarda Pluty, bratanka księdza. Honorowym gościem spotkania był lekarz - chirurg Stanisław Niepsuj (siostrzeniec i wieloletni przyjaciel ks. Pluty),
który przyjechał wraz z rodziną z Olsztyna. Przybyli
także członkowie rodziny księdza z Kociny – Janusz
Cabaj, Radny Gminy Opatowiec, rodzina z Kielc
i Krakowa. W imprezie wzięli również udział: Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec, Andrzej
Malec - Przewodniczący Rady Gminy, dyrektorzy
i kierownicy jednostek samorządowych z terenu
Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, uczniowie i nauczyciele ZS w Opatowcu i SP w Krzczonowie oraz
społeczeństwo Gminy Opatowiec.
Po powitaniu gości przez Wójta Gminy,
uczniowie Gimnazjum w Opatowcu zaprezentowali
przedstawienie, w którym pokazali życie księdza F.
Pluty bogate w rozmaite przeżycia osobiste i narodowe oraz owocną pracę duszpasterską. Program
ukazujący postać katolickiego duchownego, który
w czasie II wojny światowej uratował grupę ponad
stu polskich sierot wojennych z obszaru byłego

Związku Sowieckiego, zrobił wielkie wrażenie na
siostrzeńcu księdza, Stanisławie Niepsuju. Honorowy gość serdecznie podziękował młodzieży,
a następnie uzupełnił przedstawioną historię księdza
– bohatera o własne wspomnienia o wyjątkowym
wujku oraz opowiedział wiele ciekawostek dotyczących jego biografii. Stanisław Niepsuj wyczerpująco
odpowiedział również na pytania naszych harcerzy
z 14. Buskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
im. L. Skrzyńskiego, którzy przeprowadzili wywiad
z gościem. Oficjalną część imprezy zakończyła
promocja książki „Ojciec tysiąca sierot”, w czasie której gimnazjaliści zapoznali zebranych z jej
fragmentami oraz informacjami o autorze, a także
okolicznościach powstania tego niezwykłego dokumentu zapomnianych dziejów księdza F. Pluty oraz
Polaków na obczyźnie.
Spotkanie pn. „Zapomniany bohater ks. Franciszek Pluta” było niecodzienną lekcją historii, któ-

ra nie tylko przybliżyła zebranym postać księdza
Franciszka, ale także stała się okazją do refleksji
nad wartościami i ideałami, którymi kierujemy się
w życiu.

Patriot y z m je s t w n a s –
w hołdz ie W i e lki m P ol a kom
W dniu 20 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie byli na wycieczce w Krakowie. Obfitowała ona w wiele różnych atrakcji: kino,
Podziemia Rynku Głównego, Papugarnia, Muzeum
Figur Woskowych.
Podczas planowania wycieczki szkolnej oprócz
rozrywki bardzo ważny jest element edukacyjny
i patriotyczny, dlatego też uczniowie klasy VI i VII
udali się do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św.
Wacława na Wawelu, gdzie złożyli wiązanki na
grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pary
prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Nie tylko
w imieniu własnym, ale w imieniu społeczności
szkolnej całej Gminy Opatowiec.
Uczniowie poddali taki pomysł mając w pamięci wszystkie działania, w których uczestniczyli
w bieżącym roku szkolnym realizowanych przez
Gminę, w tym przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Gminy Opatowiec, w ramach programu

współfinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad
miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
w kraju” jako zadanie pod nazwą „Józef Piłsudski

– pierwsze boje legionistów na terenie Gminy Opatowiec – upamiętnienie Marszałka w 150 rocznicę
urodzin”.
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Rok 2017 by ł b a r d z o d o b ry
d l a na s z e j K u ltu ry. . .

W 2017 roku wiele działo się w naszej Instytucji Kultury, zostało to dostrzeżone na szczeblu wojewódzkim i nasza biblioteka już po raz kolejny nominowana została do zaszczytnego tytułu „Biblioteka Roku 2016 województwa
świętokrzyskiego”.
Każdego roku kapituła powołana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wskazuje
najaktywniejsze biblioteki z terenu naszego województwa.
Spośród 270 bibliotek publicznych działających w naszym województwie,
do miana tych najlepszych, wytypowano 5 bibliotek. Podobnie jak w roku ubiegłym nasza biblioteka znalazła się w tym zacnym gronie. Jednym z ważnych
sukcesów było również uzyskanie dofinansowania z Fundacji BGK w programie
- Na dobry początek - na realizację projektu „Kultura i sztuka dobrym startem
dla malucha”. Kwota dofinansowania projektu realizowanego od stycznia do
czerwca 2017 r. wynosiła 8 000 zł.
W ramach dofinansowania zrealizowano 6 spektakli teatralnych dla
najmłodszych, przeprowadzono warsztaty teatralne dla dzieci, w wyniku których powstał spektakl „Zamieszanie w krainie bajek” prezentowany prze
młodych artystów podczas kilku lokalnych uroczystości. Zakupiono słodycze
i napoje oraz przygotowano spotkanie podsumowujące projekt. Każdorazowo
w spektaklach uczestniczyło około 90 dzieci, w warsztatach teatralnych udział
wzięło 21 osób. Z myślą o najmłodszych, w minionym roku, powstał kolejny
projekt: „W krainie bajek, baśni i dziecięcej wyobraźni”, który również został
pozytywnie oceniony przez Fundację BGK. Na realizację tego zadania w 2018 r.
przyznano dofinansowanie w kwocie 6 900 zł.
W ramach tego projektu dla naszych młodych czytelników zorganizujemy
cykl spotkań autorskich oraz wyjazd do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
Naszym sporym osiągnięciem są dobre wyniki czytelnictwa oraz wyróżniająca naszą bibliotekę działalność na rzecz lokalnego środowiska. Wskaźniki
te były mocnym atutem w uzyskaniu wysokiej kwoty dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej. W ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych” pozyskaliśmy na ten cel kwotę 4 584 zł. W 2017 r. zbiory naszej biblioteki powiększyły się o 439 nowych książek, których łączna wartość wyniosła
7 250 zł. Za tą kwotę zakupiono głównie nowości wydawnicze dla różnych grup
wiekowych oraz lektury wynikające z nowej podstawy programowej.
W minionym roku w naszej instytucji odbyło się wiele uroczystości i spotkań. Wiele z nich udało się zrealizować dzięki bardzo dobrej współpracy z Samorządem Gminy, ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec,
Szkołami a także Kołami Gospodyń Wiejskich. A oto przegląd najważniejszych:
„Babiniec”- spotkanie Pań z KGW z terenu powiatu kazimierskiego, Jasełka
dla mieszkańców gminy, „Gminny Dzień Babci i Dziadka”, Ferie w bibliotece,
„Rodzinne świętowanie”- uroczystość z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki
i Dnia Ojca, Noc Bibliotek- udział w akcji promującej biblioteki i czytelnictwo,
Spotkanie „Zapomniany bohater ks. Franciszek Pluta” – promocja książki „Ojciec tysiąca sierot” Leonarda Pluty, „Wianki nad Wisłą w Opatowcu”, Wakacje
z Biblioteką, Rodzinne warsztaty patriotyczne.
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Wspólnie ze stowarzyszeniem i placówkami oświatowymi zrealizowaliśmy
cykl spotkań o charakterze patriotycznym, poświęconych Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu w 150. rocznicę Jego urodzin oraz Konkurs Pieśni Patriotycznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa: „Dla Ciebie Polsko” – prezentowana w Domu Kultury w miesiącach lipiec - wrzesień, a zorganizowana przez
Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Opatowiec.
Nie zapomnieliśmy również o naszych wiernych czytelnikach i członkach
trzech działających u nas Dyskusyjnych Klubów Książki. Dla młodzieży zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą – pisarzem, ilustratorem książek i rysownikiem prasowym – spotkanie sfinansowane przez Instytut
Książki w ramach działalności w bibliotece młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu
Książki.
Odbył się również wyjazd dorosłych klubowiczów DKK na spotkanie autorskie z dziennikarzem śledczym i pisarzem - Mariuszem Zielke, realizowane
przez zaprzyjaźnioną MGiPBP w Kazimierzy Wielkiej - ten wyjazd także sfinansowany był przez Instytut Książki w ramach DKK.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyło naszym czytelnikom spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem w MGiPBP w Kazimierzy Wielkiej, w którym również wzięliśmy udział.
Młodym czytelnikom bardzo podobały się przeprowadzone przez Stowarzyszenie Meritum warsztaty „Zaprogramuj się na czytanie”. Miały one na celu
pobudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania książką poprzez wykorzystanie
nowych technologii.

A oto nieco statystyk z ostatnich 5 lat:
W roku 2013 mieliśmy 172 czytelników, w 2014 r. - 150, w 2015 r. - 260,
w 2016 r. - 344, w 2017 r. - 389 czytelników. W roku 2013 wypożyczyliśmy 400
książek, w 2014 r. - 1438, w 2015 r. - 1945, w 2016 r. - 2681 książek. W 2017
roku wypożyczonych zostało 2587 książek, w tym 1373 dla osób dorosłych
i 1214 książek dla dzieci.
Przy bibliotece aktywnie działają trzy Dyskusyjne Kluby Książki:
Dziecięcy - do którego należy 18 osób. W 2017 r. odbyło się 8 spotkań,
w których udział wzięło łącznie 118 dzieci.
Podczas spotkań omówiono 14 tytułów. Młodzieżowy DKK liczy 6 czytelników. Odbył 1 spotkanie, w którym wzięło udział 11 osób. Młodzież omówiła
podczas spotkania 10 książek.
DKK dla osób dorosłych skupia 14 stałych członków. W 2017 r. podczas 6
spotkań, w których udział wzięło 45 osób omówiono 6 książek.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych stanowi jeden z priorytetów naszych
działań i w naszej ocenie udaje nam się to dość dobrze. Dzięki tym środkom
nasza oferta jest ciągle bogatsza, co doceniają nasi użytkownicy.
Czytelnicy doceniają bogaty księgozbiór liczący obecnie 8334 książki,
z wieloma nowościami wydawniczymi, dostosowane do potrzeb godziny pracy
biblioteki, szeroką ofertę instytucji oraz miłą atmosferę, która sprawia, że lubią
do biblioteki zaglądać zarówno starsi jak i najmłodsi czytelnicy.

Samorządowa Instytucja Kultury pomagała również przy organizacji imprez lokalnych: Dożynki Powiatowe, Championat, Gminny Dzień Kobiet, Obchody
Nocy Świętojańskiej. Podczas odbywających się imprez dzieci i młodzież z terenu gminy mają doskonałą okazję do zaprezentowania się szerszej publiczności.
W występach biorą udział uczniowie szkół oraz uczestnicy zajęć dodatkowych
realizowanych w Domu Kultury. Imprezy stanowią także doskonałą okazję do
promocji Samorządowej Instytucji Kultury.
Swoje kwalifikacje podnosimy poprzez uczestnictwo w fachowych szkoleniach, głównie organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach, Bibliotekę Powiatową w Kazimierzy Wielkiej oraz wykorzystując wszelkie
inne dostępne źródła.
Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Opatowcu posiada szeroką ofertę zajęć dodatkowych skierowanych do dzieci,
młodzieży i osób dorosłych.
Realizowane są zajęcia kółka plastycznego „MiniArt” dla dzieci (obecnie
uczęszcza na zajęcia około 40 dzieci), ćwiczenia ruchowe zumba i fitness dla
osób dorosłych, zajęcia nauki gry na instrumentach (8 osób uczęszcza na zajęcia indywidualne).
Przy Samorządowej Instytucji Kultury działa także sześcioosobowy młodzieżowy zespół „Żywioły” i dziecięca grupa wokalna „Żuraweczki”.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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W id o c zn i - b e z p i e c z n i …
W dniu 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Opatowcu odbyła się uroczystość na którą przybyli: Wójt
Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Łukasz Marzec, Dyrektor Instytucji Kultury Beata Adamczyk.
Uroczysty apel rozpoczął się od akcji „Widoczni i bezpieczni”, podczas
której Wójt Gminy Opatowiec oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Kazimierzy Wielkiej wręczyli uczniom klasy I Szkoły Podstawowej, klasy „O”

oraz przedszkolakom odblaskowe kamizelki i chusty. Aspirant sztabowy Andrzej
Beruś w krótkiej pogadance przypomniał uczniom o konieczności noszenia elementów odblaskowych, które zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom dróg.
Dzień później w Szkole Podstawowej w Krzczonowie również odbyło się
wręczenie uczniom elementów odblaskowych, w ramach kolejnej już edycji programu „Widoczni i bezpieczni”, którą organizuje Gmina Opatowiec. Odblaski
zakupiono ze środków własnych gminy.

G m in a
in fo rm u j e

Gmina Opatowiec informuje, iż wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku nie uległa zmianie w stosunku do 2017 roku.
Prosimy o opłacanie rat w kwocie zawartej w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Terminy opłacania rat:
I rata – płatna do 15 marca 2018 roku
II rata – płatna do 15 maja 2018 roku
III rata – płatna do 15 września 2018 roku
IV rata – płatna do 15 listopada 2018 roku
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Rod zin ne War s z tat y Patr i ot y c z n e
Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada będziemy świętować 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przygotowując się do tego najważniejszego narodowego święta w naszej
bibliotece odbyły się rodzinne warsztaty patriotyczne. Dzieci pod okiem swoich
rodziców i opiekunów przy instruktarzu ze strony prowadzących zajęcia Pań,
wykonały kokardy narodowe. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością przy
tej pracy i powstały piękne, biało czerwone, patriotyczne symbole narodowe
o różnorodnych formach.
Dzieci obejrzały również film edukacyjny prezentujący polskie symbole
narodowe, wysłuchały kilku wierszy o Ojczyźnie, po czym wzbogacone o nowe
wiadomości z dużym zaangażowaniem udzielały odpowiedzi na przygotowane
dla nich zagadki patriotyczne.
Narodowe święto Niepodległości jest świętem radosnym i w takim właśnie
charakterze przeprowadzone zostało nasze spotkanie. Na zakończenie dzieci
otrzymały od pracowników biblioteki puzzle przedstawiające barwną mapę

naszego kraju, z zaznaczonymi elementami folkloru danego regionu. To „zadanie domowe” będzie okazją do spędzenia miło czasu wraz z rodziną podczas
zbliżającego się święta. Efekty pracy dzieci będzie można zobaczyć w naszej
bibliotece.

W iose n ny p r z e gl ą d ta le n tów
w G m in i e O patow i e c

„Wiosna Talentów 2017” zorganizowana przez Zespół Szkół w Opatowcu
przy współudziale Instytucji Kultury cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży z terenu naszej gminy, które zaprezentowały się w kilku katego-

riach m.in.: prace plastyczne, śpiew, recytacja, taniec, gra na instrumentach,
kabaret. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk i Dyrektor Zespołu Szkół
w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak podkreślili, jak ważną rolę w życiu
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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młodych ludzi pełnią pasje i zainteresowania oraz,
że każdy ma talent, który może i powinien doskonalić. Tegoroczna „Wiosna Talentów” mogła odbyć się
w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok na terenie
Gminy Opatowiec, oraz wsparcia osób prywatnych.
Artyści wspaniale zaprezentowali swoje talenty, co
licznie zgromadzona publiczność doceniła gromkim
aplauzem.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy
wytrwałości w dalszym rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Be zp ie c ze ńst wo to wa ż n a s p r awa

Spektakl pt. „Miś jest grzeczny i bezpieczny”,
który odbył się 9 czerwca 2017 r. w Domu Kultury
w Opatowcu, był ostatnim teatrzykiem dla najmłodszych zrealizowanym w ramach projektu „Kultura
i sztuka dobrym startem dla malucha”.
Aktorzy w barwną opowieść wpletli szereg
ważnych zasad dotyczących bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Ukazali również wiele zagrożeń
jakie czyhają na każdym kroku. Dzieci przypomniały
sobie alarmowe numery, odświeżyły znaki drogowe, których nie wolno bagatelizować oraz nauczyły
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wierszyka o właściwym przechodzeniu przez jezdnię. Najmłodsi jak zawsze aktywnie uczestniczyli
w spotkaniu i z niemałym przejęciem śledzili przygody bajkowych postaci. Ponieważ dużymi krokami
zbliżały się wakacje, to profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa dzieci nigdy za dużo.
Mamy nadzieję, że utrwalone podczas spektaklu zasady zapadną w pamięć naszych uczestników
i przyczynią się do bezpiecznego spędzenia przez
dzieci letniego wypoczynku. W ramach projektu dofinansowanego przez Fundację BGK, zrealizowano

6 spektakli teatralnych dla najmłodszych. Przeprowadzono pogadanki z udziałem psychologa, zarówno dla dzieci jak i dla rodziców.
W projekcie udział brały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i Zespołu Szkół w Opatowcu, co było okazją do nawiązania pomiędzy nimi
pozytywnych relacji.
W ramach projektu dzieci brały udział w różnych zajęciach. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się zwłaszcza warsztaty „Małego teatrzyku”.

Un iw e rsy t et M ło d e g o Od k ry wcy
Uczniowie pierwszej klasy gimnazjum Zespołu
Szkół w Opatowcu: Norbert Augustyn i Jakub Kłos
zakwalifikowali się do projektu „Odkrywamy świat
liczb i funkcji matematycznych w chemii i środowisku”, który był realizowany w miesiącach luty
– czerwiec 2017 na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w ramach programu Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki „Uniwersytet Młodego
Odkrywcy”. Norbert i Jakub na ośmiu spotkaniach
(wykłady, warsztaty, ćwiczenia laboratoryjne), które
odbyły się na Wydziale Matematyczno–Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-

cach, poszerzą swoje wiadomości i zainteresowania
w dziedzinie matematyki i chemii poprzez zgłębia-

nie tajemnic liczb i funkcji matematycznych oraz ich
wykorzystanie w chemii i ochronie środowiska.

E kolog ic zny ko nk u r s p l a s t y c z n y w s z ko le
w O patowc u - ro z s tr z y g n i ęt y
Dnia 23 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom w konkursie plastycznym
„Ekoplakat – kupuj z głową”.
Konkurs został zrealizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej mieszczące się
w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Rzędowie. Głównym celem konkursu było promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród
dzieci, promowanie postaw i zachowań proekologicznych zmierzających do ograniczania ilości
wytwarzanych odpadów. Konkurs był rozstrzygany
w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I – szkoły podstawowe, klasy I – III, kategoria II – szkoły
podstawowe, klasy IV – VI. Nagrody dla najlepszych
uczniów zostały wręczone przez Sławomira Kowal-

czyka Wójta Gminy Opatowiec, Elżbietę-Szczęsną
Kusak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu
oraz pracowników Regionalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej Renatę Kowalik-Sobieniak i Małgorzatę

Osińską-Maruszewską. Oprócz nagród rzeczowych,
ufundowanych przez Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej, wszyscy otrzymali również pamiątkowe dyplomy.

P r acownia e duk ac ji e ko logi c z n o - p r z y rod n i c z e j
dl a Sz koły P od s tawowe j
Gmina Opatowiec otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.
Całkowity koszt realizacji projektu został
oszacowany na kwotę około 25 000 zł. W celu jak
najlepszego zrealizowania w/w działań pracowania ekologiczno-przyrodnicza została wyposażona
w następujące pomoce dydaktyczne: zestawy doświadczalne dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, odnowy wód, gleby
i powierzchni Ziemi, przyrządy do obserwacji i badań przyrody itp. Ponadto zakupione zostały filmy
edukacyjne, gry edukacyjne, meble do pracowni.
W ramach projektu zaplanowane zostały działania
edukacyjne w ramach zajęć lekcyjnych, w tym m.in.

dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń
związanych z ekologią i ochroną środowiska, tworzenie prezentacji i happeningów o tematyce związaną z ekologią. W ramach zajęć pozalekcyjnych
o charakterze przyrodniczym zaplanowano wyciecz-

ki: do oczyszczalni ścieków, na farmę wiatrową, do
elektrowni wodnej, do Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
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Za kończ en i e roku s zkol n e g o

23 czerwca w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczął występ
najmłodszych uczniów, którzy przypomnieli jak
bezpiecznie spędzać wakacje, a letnimi piosenkami i tańcem wprowadzili wszystkich w wakacyjną
atmosferę.
Po występach dzieci przyszedł czas na część
oficjalną. Pierwszym jej punktem było odśpiewanie
hymnu państwowego. Następnie dyrektor Tomasz
Paluch po powitaniu Wójta Gminy Opatowiec - Sławomira Kowalczyka, uczniów, rodziców, nauczycieli
oraz pracowników szkoły odczytał życzenia Minister
Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na zakończenie zajęć szkolnych. Potem uczniowie podziękowali
Wójtowi Gminy Opatowiec za całoroczną pieczę nad
szkołą. Pan Wójt pogratulował uczniom promocji do
kolejnej klasy oraz życzył udanych i bezpiecznych
wakacji.
Tego samego dnia w Zespole Szkół w Opatowcu również odbyło się uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2016/2017. Pani Dyrektor Elżbieta
Szczęsna – Kusak, w obecności Wójta Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka, podsumowała cały rok pracy i uhonorowała wyróżniających
się uczniów nagrodami książkowymi, statuetkami
i pamiątkowymi dyplomami.
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Przegl ąd M ały c h Fo r m T e atr a l n y c h
w K azim i e r z y W i e lk i e j
W dniu 31 maja 2017 r. ośmioosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu wzięła udział w eliminacjach powiatowych do „Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych”.
Konkurs ten ogłoszony został przez Wydział Ruchu Drogowego i Wydział
Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Przegląd odbył się w Kazimierskim Ośrodku Kultury pod okiem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji st. sierż. Moniki Cichy.
W przeglądzie wzięło udział 5 grup teatralnych, z których każda prezentowała spektakl dotyczący tematyki propagowania zasad bezpieczeństwa osobistego dzieci i młodzieży oraz bezpiecznego zachowania, a także ukazywania
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Jury oceniało walory profilaktyczne inscenizacji, sposób przekazywania treści, walory artystyczne, formę
i treść.
Po zaprezentowaniu się wszystkich grup i obradach jury ogłoszone zostały
wyniki przeglądu, w którym nasza szkoła zajęła II miejsce. Wszyscy aktorzy

otrzymali indywidualne upominki i dyplom. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Nagrody rzeczowe w części sfinansowano z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok, na terenie Gminy Opatowiec.

S ukces ucznia Gimnaz j um
i m . M a r szałk a JÓ ze fa Piłsudskiego w Opatowc u
Uczeń klasy I Norbert Augustyn otrzymał wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej organizowanym przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.
Norbert znalazł się w grupie 25 finalistów spośród 250 uczestników z całej Polski i odebrał nagrodę 8 czerwca w Instytucie Fizyki w Katowicach, podczas Sympozjum naukowego i Gali wręczenia nagród
laureatom. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat krystalografii i wzrostu kryształów w środowiskach szkolnych oraz ukazanie ważnej roli krystalografii w naukach przyrodniczych, technice i sztuce.
Geneza konkursu wiąże się z obchodami Międzynarodowego Roku Krystalografii, które przypadły na rok
2014. Wyhodowanie ciekawego kryształu o odpowiednich kształtach i proporcjach zgodnie z regulaminem
konkursu to nie łatwe zadanie. Wymaga cierpliwości, wiedzy chemicznej, fizycznej i determinacji w działaniu. Norbertowi udało się wyhodować piękny kryształ z ałunu (siarczan) chromowo-potasowego i ałunu
glinowo-potasowego. Kryształ ten został wysoko oceniony przez komisję z Uniwersytetu Śląskiego.
Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
w biuletynie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, oraz w mediach.
Opiekunem ucznia była nauczyciel fizyki, dyrektor szkoły - Elżbieta Szczęsna-Kusak. Laureatowi
i opiekunowi składamy serdeczne gratulacje z odniesionego sukcesu, życząc dalszej wytrwałości i kolejnych
osiągnięć.

ROK 2017 W SZKOLE PO D STAWOWE J
W OPATOWCU
W związku z obowiązującym od 1 września 2017 r. nowym ustrojem szkolnym, Zespół Szkół został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego. W naszej placówce stawiamy przede wszystkim na naukę
oraz rozwój zainteresowań. Naszą dewizą są słowa Janusza Korczaka: „Dziecko
chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może
– pomóż”. W związku z tym tworzymy bardzo dobre warunki rozwoju umysłowego i fizycznego, a uczniowie rozwijają swoje talenty. Z dużym zaangażowaniem
przystępują do udziału w różnych konkursach przedmiotowych, sportowych
i artystycznych. Rok 2017 obfitował w wiele wydarzeń.
UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE:
Szkoła organizuje różnorodne imprezy, w których uczestniczą władze
gminne, rodzice oraz zaproszeni goście. Dzięki dobrej organizacji i współpracy
nauczycieli ze środowiskiem lokalnym jesteśmy zauważalni w gminie, powiecie,
a nawet w województwie. Nasi uczniowie uczestniczyli w: balu karnawałowym,
obchodach Dnia Babci i Dziadka, Dniu Naleśnika, Walentynkach, Wiośnie Ta-

lentów, XXV Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka, Dniu Dziecka, Ślubowaniu Klasy I, Jasełkach Bożonarodzeniowych. W ramach 150. Rocznicy Urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowano w szkole konkursy wiedzowe
i plastyczne poświęcone naszemu patronowi. 14 listopada odbyła się ważna dla
całej społeczności szkolnej uroczystość nadania sztandaru szkole.
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Jasełka

SUKCESY:
Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami, zarówno na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zdobywamy mnóstwo nagród
w olimpiadach i konkursach z różnych dziedzin.
ARTYSTYCZNE:
Klaudia Sojka, Emilia Cugowska, Nikola Kozioł, Paulina Pietrzyk, Jarosław
Ćwik, Gabriela Włosowicz, Izabela Dybek, Gabriela Król - II miejsce w eliminacjach powiatowych „Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych”
w Kazimierzy Wielkiej. Gabriela Popiel: II miejsce w XIV Małym Powiatowym
Konkursie Recytatorskim „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch” (Busko-Zdrój).

Konkurs o patronie

SUKCESY PLASTYCZNE:
Oliwia Madej: Wyróżnienie za pracę plastyczną w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, Fotograficznym i Plastycznym „Moja Mała Ojczyzna” (Lublin).
SUKCESY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH:
Emilia Woźniak: - Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego. Klaudia Sojka: Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Norbert
Augustyn: wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów Dla
Młodzieży Szkolnej (Katowice).
SUKCESY SPORTOWE:
Katarzyna Kowalczyk, Kinga Oracz - VII miejsce w Województwie w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych. Katarzyna Rumas,
Emilia Woźniak, Wiktoria Szluchcik - I miejsce w Powiatowym Drużynowym
Turnieju Tenisa Stołowego.
Powiatowe Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne Szkół Gimnazjalnych:
Kamila Porada: II miejsce – 100m, II miejsce – skok w dal, Katarzyna
Kowalczyk: I miejsce – rzut dyskiem, III miejsce – pchnięcie kulą, Katarzyna
Rumas: I miejsce – rzut dyskiem, I miejsce – 100m, Aleksandra Ostrowska:
II miejsce - rzut oszczepem, Bartosz Niedźwiedź: II miejsce - 300m, Patryk
Matuszczyk: III miejsce - skok w dal, Daniel Niedźwiedź: II miejsce - 2000m,
Dybała Bartosz: III miejsce - pchnięcie kulą, III miejsce - rzut dyskiem.
Powiatowe Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych:
Maja Klita: II miejsce – rzut piłeczką palantową, Aleksandra Szabłowska: IV miejsce - skok w dal. Drużyna dziewcząt kl. III i IV: IV miejsce w Powiatowych
Zawodach Lekkoatletyczny w trójboju lekkoatletycznym. Michał Adamczyk: III
miejsce w Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu.
Norbert Pazur: III miejsce w Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Zespołu
Szkół w Opatowcu. Krystian Zieliński: IV miejsce w Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu.
INNE KONKURSY:
Julia Jabłońska: II miejsce w eliminacjach powiatowych XXXX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w kategorii szkół podstawowych.
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Konkurs palm

Konkurs recytatorski

Finalista konkursu przyrodniczego

WYCIECZKI:
Nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w licznych wycieczkach edukacyjnych, podczas
których mogli zwiedzić ciekawe miejsca i poznać
zabytki wielu miast: Noc Naukowców w Krakowie,
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Piknik pod
Gwiazdami w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, Centrum Edukacyjne
IPN „Przystanek Historia” w Kielcach, Państwowe
Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, Dom
Malarek w Zalipiu, Świętokrzyska Polana, Teatr Ludowy w Krakowie, zamek w Ogrodzieńcu.
WSPÓŁPRACA:
Nasza szkoła rozwija współpracę z różnymi
Przedszkole
uczelniami, instytucjami i placówkami. Dzięki temu
uczniowie uczestniczyli w Świętokrzyskim Dniu
Siatkówki, podczas którego został rozegrany mecz integracyjny z uczniami Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.
Gimnazjaliści brali udział w projekcie „Odkrywamy Świat Liczb i Funkcji Matematycznych w Chemii i Środowisku” organizowanym przez UJK w Kielcach.
Odwiedzili krakowskie uczelnie wyższe, tj. AGH i Politechnikę.
Uczniowie od kilku lat biorą również udział w realizacji programów profilaktycznych przy współpracy ze Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w BuskuZdroju.
Zorganizowany został wieczór wróżb andrzejkowych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.
Szkoła na bieżąco współpracuje z: KPP oraz KPPSP w Kazimierzy Wielkiej,
Gminną Instytucją Kultury, Muzeum Ziemi Koszyckiej, Szkołą Muzyczną I stopnia w Koszycach, Zakładem ZGOK – Sp.z.o.o.w Rzędowie.

Konkurs „Zdrowo jem”

AKCJE CHARYTATYWNE:
Nasi uczniowie wspólnie z rodzicami pod opieką nauczycieli chętnie angażują się w akcje charytatywne, m.in. WOŚP, Szlachetna Paczka, zbiórka nakrętek i puszek dla Fundacji „Kawałek Nieba”, Góra Grosza i wiele innych.
W naszej szkole działa także Szkolne Koło Caritas.
PROJEKTY, PROGRAMY EDUKACYJNE i INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych: „English is everywhere”- projekt edukacyjny, „Zdrowo jem, więcej wiem”- projekt pod patronatem
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, Program Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej, innowacje pedagogiczne - „Rowerem po wiedzę”, „Klasa tabletowa”, program ekologiczny – segregacja odpadów, program prozdrowotny
– „Trzymaj Formę”, program sportowy – „Klub” - w ramach rozwijania sportu
poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, program „Szkolny
Klub Sportowy”- umożliwiający organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Tenis

Tenis

Świętokrzyskie Dni Siatkówki
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Związek harcerstwa polskiego w opatowcu
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
prężnie działa 14. Buska Drużyna Wielopoziomowa im. Lucjana Skrzyńskiego
pod opieką Alicji Witkoś-Kłos i Anny Kaczmarczyk licząca 46 harcerzy. Harcerze
chętnie biorą udział w akcjach społecznych i charytatywnych, takich jak: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”.
W 2017 roku harcerze wzięli udział w uroczystościach patriotycznych:
pod pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarkowach w 103. rocznicę Chrztu Bojowego 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich
w boju pod Czarkowami oraz 25. rocznicę odsłonięcia i poświęcenia odbudowanego Pomnika Zwycięstwa Legionów (msza polowa), przy pomniku Legionisty 1914,
Żołnierza Września 1939 i Partyzanta 1939 – 1945 w Ksanach, gdzie odbyły się
uroczyste obchody 103. rocznicy bitwy pod Ksanami oraz 78. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, w uroczystych gminnych obchodach Święta Niepodległości
w Opatowcu (msza polowa), w widowisku pt. „Opatowiec w hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i Jego Legionom”, w Konkursie Pieśni Patriotycznych,
w spotkaniu pt. „Opowieść o ks. Franciszku Plucie - zapomnianym bohaterze”,
w uroczystym nadaniu sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyli również w imprezach kulturalno-integracyjnych: Nowo-

rocznym Biwaku Sportowym, rajdzie pieszym „Zmarzlaczek” na szlaku Zbludowice – Busko-Zdrój, rajdzie pieszym „Po omacku” Wiślica - Hołudza, ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowcu, andrzejkach harcerskich.
W roku 2017 realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Rowerem po
wiedzę”, którą zostali objęci harcerze z 14. Buskiej Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego działającej przy Szkole Podstawowej w Opatowcu.
Innowacja realizowana była w czasie zajęć pozalekcyjnych, w formie wycieczek
rowerowych. Uczniowie nabywali wiedzę historyczną i przyrodniczą na przykładzie
własnego regionu. Zdobywali ją podczas wyjazdów na rowerach w najbliższe
okolice, kształcąc i doskonaląc umiejętność bezpiecznej jazdy w zorganizowanej grupie.
W ramach realizacji programu „Rowerem po wiedzę” odwiedzono następujące miejsca: ruiny baszty widokowej i zabytkowy kościół w Rogowie, kościół
parafialny w Kocinie, pomnik „Legionisty, Żołnierza Września 1939 i Partyzanta
1939-1945” w Ksanach, pomnik „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego o niepodległość Polski” w Czarkowach, pomnik pomordowanych Żydów
w Mistrzowicach oraz źródełko Świętego Andrzeja Świerada w Kraśniowie.

ZHP

ROK 2017 W SZKOLE PO D STAWOWE J
W KRZCZONOWIE
Jak mówił José Saramago – portugalski pisarz, laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury w 1998 roku: „Każdy dzień jest kawałkiem historii, nikt
nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca.” Rzeczywiście jest w tym dużo racji.
Rok 2017 w Szkole Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie
jak zawsze obfitował w wiele ciekawych i interesujących wydarzeń i trudno byłoby opisać wszystkie, ale o niektórych warto przypomnieć.
Dlatego właśnie spotkanie z babciami i dziadkami z okazji ich święta.
Pan dyrektor Tomasz Paluch życzył wszystkim Dziadkom i Babciom zdrowia,
szczęścia i miłych wrażeń podczas oglądania występów przygotowanych przez
uczniów klas 0 - III oraz przedszkolaków. Wiersze, piosenki, tańce i humorystyczne scenki wywołały gromkie brawa. Na zakończenie dzieciaki wręczyły
swoim najmilszym Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki.
Powszechnie wiadomo, że najlepsze fraszki pisał Jan Kochanowski, ale
nasi uczniowie próbowali doścignąć mistrza Jana i całkiem nieźle wychodziły
im te próby. Tradycyjnie z entuzjazmem odpowiedzieli na zaproszenie organiza-
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torów konkursu literackiego „Skrzydłem wiatru pisane” - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach filia w Busku-Zdroju oraz Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli. Prac było wiele, ale ostatecznie dwa utwory - Mag-

daleny Warszawy z klasy IV i Kacpra Grzywny z klasy V zakwalifikowały się do
II etapu konkursu, podczas którego autorzy mieli możliwość zaprezentować je
publiczności, cieszy wyróżnienie dla Kacpra Grzywny.
Cała Polska czyta dzieciom - kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu
2001 przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005
działającą jako: Fundacja „ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią
i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicznego,
umysłowego, społecznego i moralnego - oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.
W ramach tejże akcji w naszej szkole pani Małgorzata Woźniak i pani
Justyna Krupa przygotowały wspólne czytanie. Zaproponowały bajkę: „Nocne
kłopoty zabawek Doroty” autorstwa Elżbiety Ostrowskiej z ilustracjami Janusza
Jurjewicza. Chociaż bajka liczy sobie już 50 lat to jednak i młodsi i starsi i ci
najstarsi(nauczyciele:-)) z wielką przyjemnością słuchali jakie to kłopoty miały
zabawki i jak sobie z nimi poradziły. Czytali dla nas: pani Małgorzata Woźniak,
pani Justyna Krupa oraz uczniowie: Jakub Grzywna, Magdalena Warszawa, Igor
Witkowski i Maja Kowalska.
Dzień Ziemi to bardzo ważne święto, które istnieje po to, by przypomnieć
jak niezbędna dla nas jest nasza planeta i jak bardzo powinniśmy o nią dbać!
Dzień Ziemi to coroczna akcja, której celem jest promowanie ekologicznych
zachowań w społeczeństwie. Na co dzień niestety zapominamy, jak ważna jest
dla nas Ziemia. To nasza planeta, nasz dom, o który trzeba dbać, by nie uległ
zniszczeniu przez nasze niedbalstwo. Każdego dnia wyrzucamy tony śmieci,
produkujemy mnóstwo spalin i wycinamy setki drzew, które są nam niezbędne
do życia. To właśnie po to jest Dzień Ziemi, czyli dzień w którym powinniśmy
zatrzymać się na chwilę i zastanowić, zanim wyrzucimy plastikową butelkę na
ulicę! Dbajmy o naszą planetę wszyscy razem, każdego dnia.
W roku 2018 będziemy świętować 100 – lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Sejm uchwalił przyszły rok – rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 27 kwietnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowych Obchodach
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Chcąc uczcić Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej podejmowaliśmy różnorodne działania aby upamiętnić i uczcić wydarzenia i osoby związane z odzyskaniem niepodległości.
Uczniowie i nauczyciele Szkoły w Krzczonowie brali aktywny udział
w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Opatowiec, które realizowane były w ramach programu współfinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad
miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” jako zadanie pod nazwą „Józef Piłsudski – pierwsze boje legionistów na terenie Gminy Opatowiec
– upamiętnienie Marszałka w 150 rocznicę urodzin”.
„Sport rzeźbi nie tylko ciało, ale również charakter.”
Drużyna dziewcząt z naszej szkoły z klasy IV i V w składzie: Aleksandra
Bątkowska, Amelia Bątkowska, Emilia Domagała, Julia Górak, Magdalena Jach,
Julia Kopeć, Kinga Leśniewska, Oliwia Mazurek – Tyrpuła, Zuzanna Mącznik,
Nikola Parada, Anita Rytwińska, Magdalena Warszawa, opiekunowie: pani Małgorzata Woźniak oraz pan Tomasz Paluch pokazała klasę w XVIII TURNIEJU PIŁKI
NOŻNEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”.Dziewczyny zajęły
II miejsce w powiecie kazimierskim w finale powiatowym w kategorii U-12.
W ubiegłym roku szkolnym w XVII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” nasze drużyny również zajęły wysokie
miejsca na szczeblu powiatu: drużyna U-12 dziewczęta (klasa IV i V) zajęła II
miejsce, a drużyna U-10 dziewczęta (klasa II i III) I miejsce.
Dzień Edukacji Narodowej, który w Polsce przypada 14 października,
obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773r. Komisji Edukacji Narodowej
– pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982
r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Dzień ten uznaje się
za święto wszystkich pracowników oświaty. 14 października to również święto uczniów bez których szkoła by nie istniała oraz rodziców, którzy są przecież pierwszymi i najlepszymi wychowawcami i nauczycielami swoich dzieci.
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W naszej szkole rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły spotkali się
aby wspólnie świętować, życzyć sobie sukcesów oraz wytrwałości w pełnieniu
zadań jakie na nas czekają.
Jak co roku Dyrektor Tomasz Paluch wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dziś otrzymały je panie: Wanda
Migasińska, Teresa Plucińska, Kazimiera Widłak, Małgorzata Woźniak, Helena
Marzec Otylia Tomal.
Nagrodę od Wójta Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka otrzymał dyrektor Tomasz Paluch.
Panie Wanda Migasińska i AnnaPudłowska, z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych w Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim w Kielcach otrzymały: pani Anna – złoty medal za długoletnią
służbę, a pani Wanda – Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dla pani Migasińskiej to już drugi medal – w roku ubiegłym otrzymała złoty medal za długoletnią
służbę. Jeszcze raz serdeczne gratulacje.
Uczniowie z klasy V reprezentowali Gminę Opatowiec w XI edycji wojewódzkiego konkursu pn. „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Konkurs organizowany jest przez Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego KWP w Kielcach
wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewodą Świętokrzyskim.
Konkurs ma charakter wieloetapowy i skierowany jest do uczniów klas V szkół
podstawowych województwa świętokrzyskiego. Drużyna w składzie: Szymon
Kowynia, Magdalena Warszawa i Igor Witkowski została wyłoniona w czasie
I szkolnego etapu konkursu. II etap konkursu – powiatowy zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej. Uczniowie musieli wykazać
się wiedzą na temat ogólnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Przygotowali również pracę plastyczną na temat: „Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole”.
Magda, Szymon i Igor współzawodniczyli z siedmioma innymi drużynami. Poziom konkursu był wysoki i niezwykle wyrównany i chociaż nie udało im
się przejść do kolejnego etapu mogą być z siebie dumni, bo zaprezentowali
się bardzo ładnie. Uczniów do konkursu przygotowywał pan dyrektor – Tomasz
Paluch.
Nasze pierwszaki w dniu pasowania na pewno nie przypuszczali, że pod
koniec roku 2017 zostaną... najsympatyczniejszą klasą pierwszą w powiecie
kazimierskim! Nagrodą oprócz oczywiście ogromnej radości i satysfakcji jest
wyprawa do JuraParku w Bałtowie. Akcja „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do
szkoły” od 15 lat jest organizowana przez „Echo Dnia”. Zwieńczeniem akcji jest
prezentacja klas pierwszych i plebiscyt na najsympatyczniejszą klasę.
Uczniowie klas II – VII wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę
do Krakowa.
Ostatnie atrakcje – i znów się rozdzieliliśmy – młodsi zaś udali się do PAPUGARNI AMAZONIA, a tu nie tylko mogli obejrzeć te egzotyczne ptaki z bliska,
ale nawet je nakarmić. Oczywiście pod okiem wyspecjalizowanych opiekunów.
Uczniowie klas V – VII do Podziemi Rynku
Głównego, gdzie przenieśliśmy się na krótki moment w czasy średniowiecza, aby zobaczyć jak
wyglądał rynek, w czasach gdy przechadzał się po
nim Mikołaj Kopernik. Podziemia Rynku krakowskiego to podróż w przeszłość – konstrukcje, obiekty
i architektura, to kamienne drogi z koleinami wyżłobionymi przez koła wozów transportujących towary
w czasach króla Władysława Łokietka; to najstarsze murowane budowle handlowe Krakowa; ozdoby,
monety i różnorakie przedmioty. Jest to miejsce,
którego klimat buduje także współczesna technika,
proponująca nowy, inny rodzaj spotkań z historią
i zabytkami.
W Kazimierskim Ośrodku Kultury odbył się konkurs recytatorski w ramach
XIV-tej edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, organizowanego
w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W konkursie udział
wzięło 24 uczniów klas siódmych ze szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kazimierskiego. Poziom był bardzo wyrównany. Młodzież wykazała się doskonałymi umiejętnościami recytatorskimi,
dlatego wybór zwycięzców okazał się nie lada wyzwaniem.
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Naszą szkołę, a zarazem gminę Opatowiec reprezentowały dwie uczennice
klasy VII – Maja Kowalska i Julia Paluch, które otrzymały pamiątkowe dyplomy
i upominki. Opiekunką dziewcząt była polonistka-p. Maria Pawłowska.
Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń i z pewnością nie można powiedzieć o nim, że był nudny. Życzylibyśmy sobie, żeby 2018 był co najmniej tak
samo ciekawy.

Wsparcie dl a os ób zagroż on y c h u bó s t we m
i wyklucz e niem s połe c zn ym w r a mac h proj e k t u
pn. „Nowy z awód – le ps ze j u t ro”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu rozpoczął w 2017 r. realizację projektu pn. „Nowy zawód - lepsze jutro”.
Gmina Opatowiec pozyskała na ten cel dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości
434 266,07 zł. Łączna wartość projektu w całym okresie jego realizacji wyniesie
514 380,33 zł, w tym wkład własny Gminy w wysokości 80 114,26 zł.
Gmina Opatowiec jako jedyna z powiatów: kazimierskiego, buskiego i pińczowskiego, opracowała projekt i czyniła starania o jego realizację w ramach
Osi 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Na dwadzieścia trzy złożone
w całym województwie wnioski, zaledwie jedenaście uzyskało akceptację i dofinansowanie Marszałka Województwa.
Projekt został skierowany do mieszkańców Gminy Opatowiec, którzy
z różnych przyczyn, często niepełnosprawności, problemów rodzinnych, społecznych, niskich kwalifikacji zawodowych, nie mogą podjąć zatrudnienia, cierpią na trwałe bezrobocie, są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W procesie rekrutacyjnym do projektu zostało zakwalifikowanych 21 osób,
w tym 2 osoby niepełnosprawne. Uczestnicy projektu w ramach kompleksowej
i zindywidualizowanej aktywizacji społeczno – zawodowej, zostali objęci poradnictwem psychologicznym, poradnictwem zawodowym (grupowym i indywidualnym), kursami zawodowymi oraz pracą socjalna. Z każdym z uczestników został
podpisany kontrakt socjalny. Uczestnicy chętnie brali udział w zaplanowanych
formach wsparcia. Prowadzone zajęcia przyczyniły się do wzrostu u wszystkich
osób kompetencji społecznych i zawodowych, niezbędnych do poprawy ich sytuacji
życiowej. Poradnictwo psychologiczne obejmowało zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, skutecznym porozumiewaniem się, rozpoznawaniem
i przezwyciężaniem barier w komunikacji, asertywnością. Poruszano też tematy samooceny, poznawania siebie i budowania poczucia własnej wartości oraz
znaczenia tych elementów do budowania własnego wizerunku, autoprezentacji
i realizacji osobistych celów.
W ramach indywidualnego i poradnictwa doradztwa zawodowego uczestnicy uzyskali pomoc min. w określeniu własnych predyspozycji zawodowych,
poruszania się po rynku pracy, sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, przezwyciężaniu bierności zawodowej. W oparciu o zwarte kontrakty socjalne na
bieżąco prowadzona była z uczestnikami projektu praca socjalna.
Projekt zakładał, że walka z bezrobociem możliwa jest na kilka sposobów,
obok poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego bardzo ważne
były kursy zawodowe, które dają szansę osobom z niskim wykształceniem lub
osobom nieposiadającym wykształcenia, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Kursy zawodowe zostały dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy
oraz indywidualnych potrzeb oraz możliwości, predyspozycji uczestników. Kursy
oferowane w ramach projektu miały charakter wielomodułowy, ponieważ taka
forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynikała z potrzeb pracodawców,
pracownicy zwłaszcza w firmach mikro i małych, które dominują na rynku, muszą posiadać różnorakie kompetencje i umiejętności, tak aby zapewnić ciągłość
obsługi klienta. Były to kursy:
• Fryzjer + Wizaż+ Stylizacja paznokci + Moduł z przedsiębiorczości – „Jak
otworzyć i prowadzić własną firmę” + Obsługa urządzeń sterylizujących,
• Kucharz + Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych + Barman –
kelner + Carving + Obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 1 kV.,

Podpisanie umowy pomiędzy Gminą Opatowiec a Województwem Świętokrzyskim na
realizację projektu „Nowy zawód - lepsze jutro”.

• Magazynier + Kierowca wózków – operator wózków widłowych – obsługa
suwnic + Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych,
• Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + Operator walca drogowego w zakresie II klasy uprawnień,
• Kierowca samochodów ciężarowych kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców kat. C,
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + Spawanie
blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + Ręczne przecinanie termiczne plazmowe.
Kolejną instrumentem który zaplanowano w ramach aktywizacji społeczno
- zawodowej były staże zawodowe. Na staże zostało skierowanych 10 osób,
których wybrała spośród wszystkich uczestników komisja kwalifikacyjna.
Udział w stażach pozwoli uczestnikom zdobyć doświadczenie zawodowe.
Według założeń projektu jest to bardzo istotny element, ponieważ dla wielu
z nich może to być pierwszy kontakt i doświadczenie z rynkiem pracy.
Zakończenie projektu planowane jest na koniec czerwca 2018 r. Całość
jego działań będzie miała pozytywny wpływ zarówno na klientów GOPS jak
i ich rodziny oraz najbliższe otoczenie. Uczestnicy w ramach projektu zdobędą wiedzę oraz kwalifikacje społeczne oraz zawodowe, które zmotywują ich do
podejmowania aktywności na rynku pracy. Projekt będzie miał także wpływ na
podejmowanie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej przez pozostałych klientów GOPS i środowisko lokalne.
Ponadto założenia i cele projektu „Nowy zawód – lepsze jutro” są ściśle powiązane z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Opatowiec na lata 2016-2022.
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P rogr a m Op e r acyj n y P o m o c Ż y wn o ś c i owa
2014 – 2020
Gmina Opatowiec w styczniu 2017 r. przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który współfinasowany jest
z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą
korzystać mieszkańcy Gminy, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, którzy spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz ich
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy spo-

łecznej, tj. kwoty 1268,00 zł - dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez
Bank Żywności w Kielcach do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opatowcu, który przekazuje
żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Obok
wsparcia żywnościowego realizowane są również
na rzecz podopiecznych Ośrodka przy współpracy
z Bankiem Żywności działania towarzyszące, są
to m.in.: warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji
ekonomicznej, warsztaty dietetyczne, warsztaty

niemarnowania żywności. Dotychczas w ramach
Programu wydano mieszkańcom Gminy ponad 22
tony żywności.

E lim in ac j e g mi n n e i p ow i atow e
ogó lno p o l s k i e g o tu r n i e j u
bez p ie c ze ńst wa w r u c h u d ro g ow ym

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Opatowcu został przeprowadzony gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów
i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich
zachowań wobec innych uczestników ruchu.
Turniej Gminny otworzył Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk
zwracając uwagę na przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i przypomniał o noszeniu odblasków, które zapewnia gmina w ramach
akcji „Widoczni bezpieczni”.
Do rywalizacji przeprowadzonej pod czujnym okiem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej mł.asp. Piotra Godzica i st.sierż.
Daniela Kumora oraz Gminnego Koordynatora BRD Pani Moniki Kościółek przystąpiły drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Krzczonowie oraz Szkołę
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Podstawową w Opatowcu. Uczniów przygotowywali do tych trudnych zmagań
nauczyciele - Pan Tomasz Paluch i Pan Mirosław Gajda.
Po części teoretycznej i praktycznej lepszą w turniejowych potyczkach
okazała się drużyna z Opatowca i tym samym to ona zakwalifikowała się do
udziału w rozgrywkach na szczeblu powiatowym.
Najlepszym zawodnikiem turnieju została Natalia Madej - uczennica klasy
VI SP Opatowiec.
Nagrody zostały ufundowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017
rok na terenie Gminy Opatowiec.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych w dniu 22 maja 2017
roku w Kazimierzy Wielkiej odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.
Gminę Opatowiec reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu: Natalia Madej, Aleksandra Szabłowska, Jarosław Ćwik oraz Bartłomiej
Pietrzyk.

G m in ny D z i e ń S e n i o r a
Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu już po raz
kolejny zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Seniora.
Uroczystość odbyła się 21 października 2017 r. w Domu Kultury w Opatowcu. Spotkanie otworzył Przewodniczący Koła – Pan Andrzej Kłos, który powitał
zebranych i w kilku słowach przybliżył informacje nt. bieżących działań Koła.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk, który w imieniu własnym i Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Andrzeja Malca złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia w dniu Ich Święta oraz
przekazał drobne upominki.
Kamizelki odblaskowe, które otrzymali seniorzy mają zachęcić Ich do aktywnego, a zarazem bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Bukiet kwiatów Pan Wójt wręczył dla wszystkich seniorów na ręce Pani
Janiny Misiakiewicz. Następnie głos zabrała Skarbnik Koła - Pani Henryka Sroga. Podziękowała Panu Wójtowi za wspieranie organizacji skupiającej seniorów
z terenu całej gminy, a członkom Koła za udział w uroczystości oraz całoroczną
współpracę.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze przy wielu smakołykach przygotowanych przez członków Koła.

N ow y mo s t n a W i ś le
to te trzy gminy uczestniczyły w procesie opracowywania dokumentacji. Wójt
Gminy Opatowiec, od wielu lat zabiega o budowę tego mostu, a tym samym
poprawę komunikacji pomiędzy województwami. Brał udział w spotkaniach
władz samorządowych, był obecny na podpisaniu porozumienia. Nowy most
zdecydowanie wpłynie na rozwój gospodarczy i turystyczny Ponidzia i Powiśla.
Będzie również dużym ułatwieniem dla jego mieszańców, którzy uzyskają wygodny dojazd m.in. do Tarnowa i autostrady A4.
Należy dodać, że wskazany wariant lokalizacji mostu jest dla mieszkańców
naszej gminy najkorzystniejszym z proponowanych. Usytuowany jest niecałe
cztery kilometry od miejscowości Senisławice. Niebagatelnym faktem wyboru
tego miejsca był dogodny stan istniejącej infrastruktury drogowej, po stronie
małopolskiej, od Wisły w stronę Tarnowa.
W wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie wyłoniono firmę, która zaprojektuje i wybuduje most
przez Wisłę w bliskim sąsiedztwie naszej gminy.
Do przetargu przystąpiło 7 firm z czego najtańszą ofertę złożyła firma INTERCOR sp. z o.o. z Zawiercia na kwotę 53 mln 718 tysięcy złotych. Najdroższa była oferta za ponad 177 mln złotych. Wybrany wykonawca będzie miał
za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich
niezbędnych zgód i pozwoleń. Po sprawdzeniu przedstawionych ofert i po podpisaniu umowy będziemy mieli niemal stuprocentową pewność zrealizowania
przedstawionego zadania. Most, który ma połączyć dwa województwa, usytuowany będzie na terenie gminy Nowy Korczyn, obok dotychczasowej przeprawy
promowej, jest efektem porozumienia pomiędzy władzami obydwu województw
zawartego wiosną ubiegłego roku.
Budowa mostu, o długości ponad 600 metrów, to wspólne zadanie obu
województw, którego kosztami podzielą się po połowie. Powstanie wieloprzęsłowy obiekt z wolną przestrzenią pod konstrukcją. Rozpiętość przęseł będzie liczyć
około 130 m, a jego minimalny prześwit pod mostem w przypadku najwyższej
wody ma wynosić 3 m. Uwzględniono również 20 metrowy szlak żeglowny. Jezdnia mostu będzie miała szerokość 8 m. Obiekt będzie wyposażony w chodniki
i ścieżki rowerowe. Oprócz samej przeprawy po obu jej stronach wybudowane
zostaną drogi dojazdowe o łącznej długości około 2 km. Termin wykonania zadania został określony na 30 października 2020 r.
Realizacja tej ważnej dla nas wszystkich inwestycji to również wynik prac
lokalnych władz. Dotyczy to gmin Nowy Korczyn, Gręboszów i Opatowiec, bo
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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W yja z d d o T y ń c a

Wszystkie podróże dostarczają ciekawych wrażeń i kształcą. Zgodnie ze
znaną frazą, zaczerpniętą z utworu Stanisława Jachowicza, niekoniecznie muszą to być dalekie wyprawy.
Wiele pięknych miejsc, kryjących bogatą historię znajduje się w zasięgu
ręki. Jednym z takich miejsc jest zespół klasztorny malowniczo położony nad
Wisłą, na wapiennym wzgórzu zwanym Górą Klasztorną, czyli Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.
Grupa Pań z terenu gminy Opatowiec wraz z Wójtem gminy – Sławomirem
Kowalczykiem, w połowie listopada 2017 r., spędziła miłe popołudnie, podczas
którego zwiedziła ten najstarszy istniejący klasztor w Polsce. W swej prawie
tysiącletniej historii był on świadkiem kształtowania się Państwa Polskiego
i ważnym ośrodkiem kultury i duchowości.

Opatowiec jest miejscowością posiadającą historyczne związki z opactwem tynieckim. Wystarczy wspomnieć, że wg zachowanych dokumentów, Judyta, żona księcia piastowskiego, Władysława Hermana, w 1085 roku nadała
osadę opactwu benedyktynów z Tyńca. Z nazwy, jako posiadłość benedyktyńska,
Opatowiec wymieniony jest po raz pierwszy w 1123 roku przez Idziego, legata
papieskiego. Z tego też względu warto odwiedzić to miejsce i dowiedzieć się
więcej o współczesnym życiu zamieszkujących w klasztornych murach Ojców.
Podczas wyjazdu dopisała pogoda, dzięki czemu grupa mogła w całej krasie podziwiać widoki ze wzgórza Tynieckiego.
Uczestnicy przyznali, że warto wybrać się w miejsca nam bliskie, aby poznać szereg ciekawych informacji i legend z nimi związanych.

XXV Tur n i e j Pi łk i S i at kow e j o Pu c h a r Wój ta
G m in y O patow i e c

Dnia 11 lutego 2017r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się XXV Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec.
Do turnieju przystąpiło 8 drużyn, które podzielono na 2 grupy:
Grupa A: Kaziki Krzczonów, UKS „Nadwiślanka”, Krzczonów 07, Charbinowice
Grupa B: KR GAZ Chrustowice, Kumple, Kęsów, + 35 Gmina Opatowiec.
W grupach rozgrywano mecze systemem „ każdy z każdym”. Wyłoniono
dwie pary półfinalistów: Kaziki - Kumple oraz Charbinowice - KR GAZ Chrustowice. Do finału zakwalifikowały się drużyny z Krzczonowa i Chrustowic.
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Puchar Wójta Gminy Opatowiec zdobył zespół KR GAZ Chrustowice pokonując Kaziki Krzczonów 3:0. Drużynę „KR GAZ Chrustowice” reprezentowali:
Rafał Kański, Jarosław Tomal, Dariusz Grzesik, Łukasz Kryca, Maksym Gryglak,
Dominik Sochacz, Wojciech Dzięcioł, Rafał Grzesik.
II miejsce zajęła drużyna „Kaziki” z Krzczonowa w składzie: Kazimierz Kuroń, Arkadiusz Kuroń, Konrad Kuroń, Paweł Pudłowski, Tomasz Skrzyński, Piotr
Wieloch, Szymon Zawora, Dawid Kuroń.
III miejsce w turnieju zajęła drużyna „Kumpli” natomiast IV była drużyna
z Charbinowic.

Pucharem „Fair Play” za postawę w całym turnieju została nagrodzona
drużyna +35 Gmina Opatowiec.
Z rąk Organizatora Turnieju Wójta Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka wszystkie uczestniczące zespoły otrzymały puchary, dyplomy, medale
i nagrody rzeczowe. Na zakończenie rozgrywek przyznane zostały również nagrody indywidualne w następujących kategoriach: Najlepszy Zawodnik - Szymon
Zawora, Najlepsza Zawodniczka - Katarzyna Kowalczyk, Najmłodszy Zawodnik- Dawid Kuroń, Najlepszy Rozgrywający - Jarosław Tomal, Najaktywniejszy
Sędzia - Tomasz Skrzyński, Nagroda Fair Play - Kazimierz Kuroń, Najmłodszy
Kibic - Nicola Kłos.
Obsługę i pomoc w czasie trwania turnieju zapewnili: Elżbieta SzczęsnaKusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu wraz z nauczycielami wychowania
fizycznego: Małgorzatą Kryżanowską-Nowakowską, Moniką Kościółek, Alicją
Witkoś-Kłos.
Na turnieju obecni byli: Łukasz Marzec - Sekretarz Urzędu Gminy i Michał
Szczerba - Radny Powiatu Kazimierskiego.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec jak co roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, a mecze
rozgrywane były w duchu sportowej rywalizacji .Turniej został zrealizowany
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

T u rni e j s z ac h ow y

Podczas ferii zimowych w dniu 11 lutego 2017 roku w Zespole Szkół
w Opatowcu został zorganizowany VI Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu.
Szachy są dyscypliną łączącą humanistyczną fantazję z umiejętnościami
matematycznymi i kształceniem pozytywnych postaw społecznych i emocjonalnych. Szachy uczą logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych,
analizowania sytuacji i wyciągania wniosków. Dyscyplina ta rozwija takie cechy
jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga.
Uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Turniej z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym
roku do zawodów zgłosiło się 11 uczestników w różnym wieku, rywalizacja toczyła się w kategorii „open” systemem „każdy z każdym”.
W turnieju zwyciężył Lesław Rajtar - sołtys wsi Wyszogród, wygrywając 9
pojedynków na 10 rozegranych, natomiast II miejsce w turnieju zajęła Dorota

Kowalczyk (8/10 wygranych). Dużo emocji dostarczyły pojedynki o III miejsce,
na którym ex aequo uplasowały się aż 4 osoby wygrywając po 7 pojedynków:
Jarosław Miszczyk – Radny Powiatu Kazimierskiego, Wojciech Kowalczyk, Norbert Pazur, Michał Adamczyk. Na miejscu IV znalazł się Krystian Zieliński z wynikiem 4/10 wygranych. W turnieju ze zwycięzcami rywalizowali również: Emilia
Woźniak, Piotr Wieloch, Katarzyna Kowalczyk i Jakub Niedźwiedź.
W ceremonii wręczenia nagród uczestniczył Wójt Gminy - Sławomir Kowalczyk. Zwycięzcy otrzymali od Dyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu - Elżbiety
Szczęsnej-Kusak puchary, medale i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy
pamiątkowe dyplomy. Wyróżnienie w postaci statuetki otrzymała Natalia Rajtar, która wzorowo pełniła funkcję sędziego zarówno w obecnym turnieju jak
i w poprzednich jego edycjach.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała również Małgorzata Kryżanowska-Nowakowska – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół
w Opatowcu.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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T urnie j o P u c h ar Wój ta G mi n y O patow i ec –
L ato na Zd rowo i S p o rtowo

Dnia 2 września na boisku sportowym w Krzczonowie odbył się Turniej
o Puchar Wójta Gminy Opatowiec.
Pierwszym terminem zawodów był 20 sierpnia, jednakże złe warunki atmosferyczne sprawiły, że w planowanym dniu turniej nie odbył się. Tym razem
pogoda była łaskawa dla wszystkich uczestników. Wyjątkowy charakter zmagań
zapewnił udział aż 9 zespołów seniorskich w tym… jednej drużyny składającej
się z obywateli Ukrainy pracujących na naszym terenie. Tegoroczny Turniej zyskał tym samym międzynarodową rangę.
Do zmagań piłkarskich przystąpiło 9 seniorskich zespołów, dwie drużyny
chłopców i jedna dziewcząt. Najmłodsi rywalizowali między sobą, a najstarsi
zostali podzieleni na dwie grupy, z których zwycięscy zagrali w półfinale i finale
w turnieju.
W grupie I zagrały zespoły: Krzczonów City, Kęsów, Kocina, Krzczonów Kokodżambo, OP Tylko Wisła Opatowiec.
W grupie II do rywalizacji przystąpili: Dynamo Kamienna, Wisełka Opatowiec, Gladiator Krzczonów, Wisła Opatowiec.
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W meczu o III miejsce Dynamo pokonało Kęsów. W wielkim finale Gladiator Krzczonów wygrał z drużyną OP Tylko Wisła Opatowiec. Zdobywcy Pucharu
Wójta Gminy Opatowiec zagrali w składzie : Tomasz Fetela, Kamil Fetela, Łukasz
Fetela, Krzysztof Stokłosa, Jakub Sala, Arkadiusz Modzelewski, Andrzej Kułak,
Mateusz Kwiecień. Najlepszym Bramkarzem został Michał Skotarczyk (OP Tylko
Wisła). Królem Strzelców - Jakub Sala (Gladiator) zdobywając 18 bramek. Najlepszym Zawodnikiem wybrano Benedykta Cesia (OP Tylko Wisła).
Nad przebiegiem sportowej rywalizacji jak co roku czuwał sędzia Andrzej
Kułak, a opiekę medyczną sprawowała Joanna Mącznik, za co im serdecznie
dziękujemy.
Młodszym wiele atrakcji dostarczyła piłkarska rywalizacja dziewcząt
i chłopców. W tej kategorii I miejsce zajął zespół chłopców z Krzczonowa, II
chłopców z Rzemienowic, a III dziewczęta SP Krzczonów. Królem strzelców
został Jakub Mącznik wśród chłopców i Julia Górak wśród dziewcząt.
Wiodącą dyscypliną na tej imprezie była piłka nożna, jednak nie zabrakło
również konkurencji sprawnościowych i licznych atrakcji, w których brały udział

dzieci i dorośli aktywnie spędzający swój wolny czas. Przeprowadzono wiele
konkurencji, zarówno dla dzieci i dorosłych. Atrakcją dla zebranych był wyścig
narciarski zespołów 3 osobowych oraz połów „rybek” na wędkę.
Na festynie sportowym znajdowało się również stoisko Gminy Opatowiec promujące zdrowe odżywianie i propagujące ruch na świeżym powietrzu
w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. Następnie przystąpiono do rywalizacji
w konkursach sprawnościowych. W konkurencji przeciągania liny kobiet zwyciężyły Mamuśki przed Kobitkami z Krzczonowa. W rywalizacji mężczyzn wygrała
Spółdzielnia pokonując Zryw. Zwycięscy otrzymali statuetki, dyplomy i … odpowiednio wałki do ciasta – kobiety oraz trzepaczki do dywanów – mężczyźni.
Dużo emocji dostarczyła także ostatnia konkurencja polegająca na przetaczaniu
traktorowej opony. Najlepszym okazał się Tomasz Fetela. Aktywnie i miło spędzony czas na pikniku sportowym w Krzczonowie był podsumowaniem lata
i wakacji.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego sportowego święta, Sołtysowi Marianowi Gruszce, Radnemu Łukaszowi Porębskiemu,
mieszkańcom Krzczonowa, Paniom z KGW Krzczonów, które przygotowały dla
uczestników grillowane kiełbaski, i pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie terenu i konkurencji sprawnościowych oraz Paniom ze Szkoły Podstawowej
w Krzczonowie za opiekę nad dziećmi.

M istr z o s t wo P ow i atow e j L ig i F u t s a lu
i Sup e rp u c h ar d l a W i s ły O patow i e c
Kolejny sukces zanotowała drużyna Wisły Opatowiec występująca od lat
w rozgrywkach halowej piłki nożnej.
Mecz inaugurujący bieżące rozgrywki PLF 2017/2018 odbył się 12 listopada 2017 r. W zawodach zmierzyły się drużyny, które osiągnęły najlepsze wyniki w ubiegłym sezonie. Rolmet Kazimierza Wielka - zdobywca Pucharu Ligi
2016/2017 i nasza Wisła Opatowiec - Mistrz Ligi 2016/2017. Drużyna prowadzona przez Radnego Rafała Kańskiego wygrała 2:0. Strzelcami bramek byli
Paweł Kępa i Mateusz Stalmach.
Zespół reprezentujący Gminę Opatowiec w rozgrywkach 2017/2018 wystąpił w składzie widocznym na zdjęciu: od lewej stojący Piotr Madejski, Przemysław Włusek, Maciej Korzec, Grzegorz Perek, gościnnie Stefan Marzec – Prezes KOS KW , poniżej: Grzegorz Bizoń, Michał Skotarczyk, Paweł Kępa, Rafał
Kański, Mateusz Stalmach.
Zawodnikom i opiekunowi drużyny serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec
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PRZEDSZKOLe XX I w i e k u W OPATOWCU

Kolejne znaczące wsparcie Władz Samorządowych dla punktu przedszkolnego w Opatowcu.
Projekt Gminy Opatowiec pod nazwą: „Akademia kreatywności” o wartość 418 249,43 zł znalazł się na liście pozytywie ocenionych projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej,
konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary wiejskie
o najgorszym dostępie do usług publicznych. Wysokość uzyskanego dofinansowania to 85% czyli 353 398,67 zł.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla
dzieci w wieku 3-6 lat w Gminie Opatowiec poprzez utworzenie dodatkowych
12 miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole
Podstawowej w Opatowcu oraz organizacja zajęć dodatkowych.
Podczas remontu dokonanego w ramach projektu powiększono salę dydaktyczną dla dzieci 3-letnich oraz zaadaptowano dwie sale byłego gimnazjum
do prowadzenia zajęć dla dzieci 4 i 5 letnich. W ramach wyżej wymienionej inwestycji wybudowano również nową łazienkę oraz zmodernizowano istniejącą.
Przeprowadzony remont przyczynił się do likwidacji barier architektonicznych.
Obecnie wnętrze obiektu jest już dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a powierzchnia użytkowa pomieszczeń punktu przedszkolnego wzrosła ze
154,40 m2 do 299,40 m2.
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Opatowcu wzbogacił się
też o nowe wyposażenie. W ramach projektu zakupiono meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki.
W ramach projektu „Akademia kreatywności” odbywają się dla dzieci
zajęcia specjalistyczne w zakresie logopedii oraz zajęcia z psychologiem prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Najmłodsi mają też
sposobność uczestnictwa w takich zajęciach dodatkowych stymulujących rozwój psychoruchowy, jak: piłka nożna, zajęcia rytmiczno-ruchowe czy gimnastyka korekcyjna. Odbyła się wycieczka do fabryki bombek w Miechowie. Wszystkie
dzieci objęte projektem odwiedził Mikołaj. Niezwykłą atrakcję dla dzieci stanowi
nauka pływania, która odbywa się na basenie w Solcu-Zdroju.
Punkty przedszkolne na terenie naszej gminy, dzięki staraniom Władz Samorządowych swoim wyglądem, wyposażeniem i prowadzonymi dodatkowymi
zajęciami z pewnością należą do czołówki w województwie świętokrzyskim.
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Su kc e sy wo k a l i s te k z O patowc a
Uczennice Szkoły Podstawowej w Opatowcu
w 2017 roku osiągnęły szerg wyróżnień i zdobyły
wiele nagród:
Nikola Wróbel: I miejsce w kategorii Szkoła
Gimnazjalna - Soliści w Konkursie Kolęd i Pastorałek
2017 r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława
Boducha, wyróżnienie w IV Świętokrzyskim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, III miejsce
w VII Małopolskim Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej w Krakowie, wyróżnienie w III Konkursie
Wokalnym „Otwarta Scena” w Pińczowie, wyróżnienie w X Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Poetyckiej
w Busku-Zdroju.
Natalia Wróbel - II miejsce w III Konkursie
Wokalnym „Otwarta scena” w Pińczowie, III miejsce w X Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Poetyckiej
w Busku-Zdroju.
Duet Nikola i Emilia Kozioł - II miejsce w IV
Świętokrzyskim Konkursie Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej, I miejsce w kategorii Duety - Szkoła
Gimnazjalna w Konkursie Kolęd i Pastorałek 2017 r.
w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha, III miejsce w X Ogólnopolskim Turnieju Piosenki
Poetyckiej w Busku-Zdroju.
Trio - pani Zofia Sobczyk, Nikola Wróbel i Emilia Kozioł - I miejsce w kategorii zespoły w Konkursie
Kolęd i Pastorałek 2017r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha. Bartosz Dybała i Jakub
Kłos - I miejsce w kategorii chór - w Konkursie Kolęd
i Pastorałek 2017r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej im.
Stanisława Boducha. wraz z pozostałymi uczniami
Szkoły Muzycznej.
Opiekunowi, Panu Wiesławowi Tomalowi i naszym wokalistkom, serdecznie gratulujemy.
Wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej
odnosi również Wiktoria Maj z Opatowca, która jest
uczennicą III klasy Gimnazjum.
Od najmłodszych lat interesuje się muzyką,
literaturą i teatrem. Swoje talenty wokalne rozwija
pod czujnym okiem Rafała Kossakowskiego z którym współpracuje od trzech lat, natomiast teatralne
w Autorskiej Szkole Musicalowej Macieja Pawłowskiego w Krakowie. Swoje umiejętności prezentuje
biorąc udział w konkursach wokalnych, recytatorskich
oraz literackich zarówno w Polsce jak i za granicą.
W 2017 r. Wiktoria wróciła z osiągnięciami z Litwy,
Czech i Ukrainy. Nie zabrakło też festiwali i konkursów w Polsce.
Do najważniejszych osiągnięć w 2017 r. Wiktoria zalicza:
MUZYCZNE:
1. GRAND PRIX - 1st International Competition Of
Arts & Culture „Europe Stars” Praga – Drezno
2017 r.
2. Wyróżnienie na XXV Festiwalu „ Młoda Galicja”
i występ na żywo w Telewizji Ukraińskiej.
3. Wyróżnienie - III International Contest For Children, Youth and Adults “Music Talent League”
Wilno 2017r.

4. Wyróżnienie na XXII Konkursie Kolęd i Pastorałek
„Na Nutę Kantyczek” – Jasło 2017 r.
5. Srebrna Półnutka na XXVI Międzynarodowym Festiwalu „Majowa Nutka” – Częstochowa 2017 r.
Ogromnym telentem obdarzona jest również
Agnieszka Gruszka z Kamiennej.
Śpiewa od zawsze... Podobno pierwszą piosenkę w całości zaśpiewała mając 3 lata i był to
utwór „Chłopaki nie płaczą”.
Dużo wyniosła z lekcji u pana Stanisława Reja
(organisty z Sokoliny) oraz u Pana Wiesława Tomala,
u którego uczyła się śpiewu jeszcze w gimnazjum.
Przygodę z Talentem Świętokrzyskim zaczęła
już rok temu z zespołem ODO KOLEKTYW. Wtedy
osiągnęli 2 miejsce w powiecie Kazimierskim i dotarli do półfinału Talentu Świętokrzyskiego.
W 2018 roku występuje sama. Poniekąd za namową bliskich osób ale również dlatego, że chciała
się przełamać i podzielić z ludźmi tym, co sama
tworzy.
Wygrana w Talencie Kazimierskim, była miłym zaskoczeniem ale późniejszy awans do finału
Talentu Świętokrzyskiego jest dla niej ogromnym
szokiem. To już jest ogromny sukces i jak twierdzi
motywacja do dalszego tworzenia.
Każdy tekst jest autorstwa Agnieszki. Wspaniałe aranżacje muzyczne robi Piotr Dratwa.
Jeśli chodzi o inne przygody ze sceną - od
ponad roku jest członkiem grupy teatralnej Apropo
w Kazimierzy Wielkiej.
Grupę prowadzi Pani Ewa Więcław, która pomaga jej oswajać sie ze sceną i daje zawsze cenne
wskazówki.
Największe sukcesy do tej pory to trzecie
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
w etapie wojewódzkim i późniejsze wyróżnienie
w tym samym konkursie w Ostrołęce (etap centralny). Wtedy w jury zasiadał między innymi aktor
Wiesław Komasa.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

biuletyn informacyjny z życia gminy opatowiec

69

Ś w. M iko ł a j w S e n i s ł aw i c ac h

Sobota 2 grudnia 2017 był długo wyczekiwanym dniem dla dzieci z sołectw Senisławice, Chwalibogowice, Krasniów i Winiary. Każde dziecko cały rok
ciężko pracowało na to, aby właśnie w tym dniu spotkać Świętego Mikołaja
i móc odebrać od Niego podarunek. Po ponad godzinnej zabawie z animatorem, wreszcie przybył. Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami, a razem z nim
worki pełne prezentów dla wszystkich grzecznych dzieci. Gdy zasiadł wygodnie
na specjalnie przygotowanym fotelu, dzieci przywitały gościa i nastąpił długo
wyczekiwany moment... wręczania prezentów. Mikołaj brał na kolana kolejno

po sobie dzieci, wręczając im paczki pełne słodyczy. Na koniec Święty Mikołaj
odjechał swoim powozem z reniferami. Być może pojawi się u nas znowu za rok.
Sołtys sołectwa Senisławice serdecznie dziękuje organizatorom: Kołu Gospodyń Wiejskich w Senisławicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Senisławicach,
Radnemu Gminy Opatowiec - Mirosławowi Boksie, Przewodniczącemu Rady
Sołeckiej - Stanisławowi Pszczole, śnieżynkom - Ewelinie, Anicie oraz Karolinie,
rodzicom i dzieciom uczestniczącym w uroczystości, oraz wszystkim tym, którzy
pomogli w organizacji tego szczególnego dla dzieci wydarzenia.

G m ina Opatowi ec – dan e stat yst ycz n e
wg sta nu na dz ień 31 .1 2.2017 r .
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Dziękujemy autorom zdjęć i materiałów umieszczonych w Biuletynie oraz wszystkim Osobom,
czynnie angażującym się w pracę na rzecz Gminy, szczególnie tym, których nie wymieniliśmy
w tej publikacji z imienia i nazwiska.
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